Mødereferat af:

Referat nr. 108

Afd.44 Grundtvigsparken bestyrelsesmøde.

Til stede var:
Lasse H. Jacobsen, Hanne Jørgensen,
Torben Thygesen, Egart Davidsen, Lilly F. Mogensen,

Dag og år:
6.juli 2022

Pkt. 1
Valg af dirigent

Egart Davidsen

Pkt. 2
Valg af sekretær

Lilly Frank Mogensen

Pkt. 3
Godkendelse af referat nr 107

Referatet godkendt

Pkt.4
Dialogmøde for Grundtvigsparkens beboere / Grundtvigskassen.

En beboer mødte op for at få en nøgle til
lysstanderen. En beboer ønskede maling.
Maling kan afhentes ved Egart nr. 120.
Han registrerer, hvem der får maling.
Grundtvigskassen: Penge fra affald.
- Solcellegadelampen ved encontainerplads er opsat som forsøg. Den virker godt.
Der indkøbes 15 w. lamper til alle containerpladserne. De vil sige, køb af 6 stk.
- Gadespejl opsat
- Jens Christian B42, har sent et forslag
ang. turnusordning for maling. Bestyrelsen
har godkendt ordningen og samtlige husstande, vil få besked. Egart vil styrer turnusordningen.
- Ventilationen i Fitness styres sammen
med hele fælleshuset og kan derfor ikke
styres manuelt.
- Gardiner i svømmehallen holdes nede i
sommerhalvåret for at undgå alger.
- Ved kort strømsvigt, kan vandet løbe over
i teknikkælderen. Teknikteamet har ønske
en overløbstank. Etableringsomkostninger
ca. kr. 3500. Beviljet. Jens S. og Egert
ordner det.
- Fitness. Egart har købt nyt papir og der
opsættes en dispenser mere.
- Utæt bruser i damernes omklædningsrum
ordnes under garantien
- Udskiftning af gulvvarmeaggregat er OK.
- Filter – Lasse har pt. ikke undersøgt, hvilke, der er bedst. Det sker snart.
- Elmåler er OK
- Tagplader smuldrer. Bestyrelsen mener, at
forslag til løsning af problemet, skal indgå
som et forslag til afdelingsmødet p.g.a
økonomien.
- Blødgøringsanlægget steget i pris. Tages
med på et ekstraordinært afdelingsmøde.
- Gulve- B42 har fundet en uvildig syns-

Pkt. 5
Opfyldning af diverse sager

1

mand, som bestyrelsen har godkendt.
Gulvene i 10 lejligheder vil blive synet. Herefter er sagen afsluttet.
Møderne vil blive afholdt i september.
Egart og Lilly finder datoer.

Pkt. 6
Møde med teams

Pkt. 7
Foreningskonto

Hanne har en aftale med Arbejdernes
Landsbank. Hanne og Lasse tager sammen
i banken.

Pkt.8
Forretningsorden

Hanne har udarbejdet et tillæg til forretningsordenen. Godkendt med tilføjelse, at
der ikke er bestyrelsesmøde i juli. Tillægget
tilsendes B42 sammen med referatet.
Området omkring gildesalen, var efter en
fest fyldt med affald. Det er utilfredsstillende, at der gik så lang tid med oprydningen

Pkt.9
Eventuelt.

Ingen bestyrelsesmøde i august - ferie
Mødet slut kl. 21.00
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