Til stede var: Jan Faber JF, Lilly
Mogensen LM, Jens Schou JS, Lasse
Hansen LH, Jens Rasmussen JR.

Afbud:

Åbent referat fra bestyrelsesmøde i afd.44
Referat nr.64

Dag og år: 07-11-2018

Noteret:

Ansvar:

Emne:
0. Ordstyrer

LH

1. Referent

JS

2. Godkendelse af referat nr.63

Godkendt

3. Regnskab 17/18

Lilly, Jan og Jens S, har møde med økonomichef d.12/11

4. Regelsæt for vedlh. ude og inde

Samtlige regler blev drøftet, rettelser og tilføjelse, skal
være revideret og indsendt medio december.

5. Legeplads

Bestyrelsen vedtog, at legeredskaber som ikke kræver
nogen form for godkendelse, kan iværksættes.
Byggetilladelse, som inspektøren lovede at fremskaffe,
har vi endnu ikke modtaget.

6. Etablering af tekøkken

Undersøger muligheden for, at etablere en sådan i de
Aktive Piger's depotrum.

7. Svømmehallen

Udstyr til at optage urenheder ( afføring m.m ) skal forefindes i selve svømmehallen, så der kan handles
omgående.
3 uger's reparationstid af bassinpumpe, blev drøftet.
Forslag: Vi skal selv have de nødvendige reservedele
liggende til diverse pumper.
Automatisk styring af vand niveau i bassin, blev drøftet.

8. Repræsentantskabsmøde d.22/11

Alle fra bestyrelsen deltager

9. Julen 2018

Julestue/hygge lørdag d.1/12 kl.14.30 i cafe'en, ”aktive
piger” arrangerer, bestyrelsen bidrager økonomisk.

JF

10. Årlig fest for frivillige m/påhæng

Afholdes d.18/1 2019 kl.17.30
Indbydelse omdeles primo januar:)

11. Opfølgning

Afgørelse fra”Energistyrelsen”, angående afregning af
over skydende solcelle-produktion, lader stadig vente på
sig:( Styrelsen har svarfrist til 1.januar 2019.
Skovglimt, er nu over en periode på ca. 4 måneder igen
blevet benyttet af tunge entrepernør-maskiner, denne
gang i forbindelse med renoveringsarbejde på SøndreLandevej ( Forsyningen ) Kan det have sin rimelighed, at
Afd.44 skal betale for vedligeholdelse af Skovglimt, når
den belastes så massivt af tunge entrepernør-maskiner?

12. Eventuelt

Rapport/evaluering af støv problemer hos beboere efter
montering af ekstra filtre, såkaldte (nissehuer) forventes
i slutningen af denne måned.
Bestyrelsen overvejer, at lave et forsøg med bump og
skiltning ved den smalle gennemgang fra syd til nord i
etape 2. Håber hermed, at kunne nedbringe antallet af
cykelister, der bruger gennemgangen som genvej, og
dermed frembringer farlige situationer for fodgængere,
samt billister og ikke mindst dem selv.
Vandmålerne i vore huse er intelligente. Såfremt der i
forbindelse med en månedlig aflæsning, observeres et
blinkende lys med teksten LEAK på urskiven, er
vandinstallationen utæt, årsagen er sansynligvis et
løbende toilet. B42 kontaktes for udbedring.

Mødet afsluttet kl.

