Referat af bestyrelsesmøde 27.11.2019

De ekstra P-pladserne ved enden af gavl 2, samt den efterfølgende opstribning af
pladser ser ud til at have givet væsentligt bedre parkeringsforhold på området.
Cykler, der ikke bruges, er nu fjernet og vil i det nye år overgå til politiet.
Er der cykler, der er fjernet ved en fejl, kan bestyrelsen kontaktes. Men gør det snarest,
da cyklerne snart er væk.
Der henstilles til, at cykler, der ikke bruges om vinteren, stilles i cykelkældrene. Der er 1
kælder i hver af blokkene 2 og 3 – og 2 kældre i blok 1.
Det ser ud til at vaskemaskiner og tørretumblere, samt dankortbetaling nu endelig
virker. Er der driftsproblemer skal man ringe på det telefonnummer, der er angivet på
maskinerne.
Vi har lavet aftale med et nyt selskab: MJ Service om trappevask og
vinduespudsning.
De vil komme hver torsdag (i sommerhalvåret hver anden torsdag). Første gang d. 5.12.
Malerarbejdet er indstillet for vinteren, men genoptages så snart vejret tillader det.
De berørte ejere får direkte besked, når maleren skal have adgang til deres lejlighed.
Snedkerarbejdet med udskiftning af lister m.v. er færdiggjort
Forslag til nye vedtægter og husorden er snart klar. Der vil blive indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i det nye år.
Husk at tømme postkasser, så blade og reklamer ikke lander på gulvet. Af hensyn til
brandfare opfordres alle til at sørge for at tømme postkasserne, tilmelde sig ”Reklamernej tak”, lave en aftale med naboer eller lignende.
Vi gør endnu engang opmærksom på vores affaldsordning:

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.
Det er et stort problem, at dette alligevel sker, da vi ikke har nogen til
at fjerne det og ikke har en aftale med kommunen om en
storskraldsordning.
Bestyrelsen overvejer om det skal etableres. Vi vil gerne diskutere dette med beboerne
og derfor indkalder vi til beboermøde i det nye år.

Der indbydes til fælleskaffe i fællesrummet tirsdag d. 17.12. kl. 14.30
Kom og vær med – alle er velkomne. Der serveres kaffe og lidt kage, - husk et krus.

Hilsen
Bestyrelsen

Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig på
formand@jaegerhaven.dk. Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes.

