
Bestyrelsesmøde 04-08-2014 - Kl. 18.00-21:30 
Deltog: Søren, Per, Maj, James, Franz, Aysel, Jørgen (suppleant), Saeeda (suppleant) og Aysel B 
(suppleant) 
Afbud: Morten, Johnny (suppleant), Mette (suppleant) og Christian (adm.) 
Referat: James 

 

Kontortider: 
Kontortid d. 11. August 2014 kl. 18-19: Per og Aysel B (suppleant) 
 
Kontortid d. 25. August 2014 kl. 18-19: Maj og James 
 

Telefon:     
 May fortalte at hun nu kun har en telefon nr. og det er xxxxx 
 
O.1.     Tagprojekt. Kort info om udviklingen   Renoveringsudvalget 
 Søren forklaret hvad prisen indebar ændringer vedrørende vinduer og tagsten 
 Udskiftning af vinduer blev diskuteret og næsten alle stemte for, Maj mente det var mange 
penge og bruge på nye vinduer da dem vi har alt andet må være gode nok. Da de sider i resten af 
huset. 
 Så fik vi snakket isolering af brystninger og Franz fik snakket meget om hvordan vi i 
renoveringsudvalget, kunne ha godtaget at hele væggen på 3 og 4 ikke skulle isoleres. James og 
Søren prøvede at forklare at kommunen ikke gav tilskud og det ville blive alt for omfattende, men 
det var ikke en god nok forklaring. Sagen køre videre  
  
 Søren , James og Mette var til et møde 10-7-2014 klokken 8 med Ernst og partner og Alfa 
(Morten) 
Søren måtte tage fri en halv dag og ønsker derfor godtgørelse for den tid han måtte tage fri. 
Det blev godtaget  
 

Have mødet Søndag 3-8-2014 
 Maj refererede fra have møde om søndagen.  
Gårdlavet har brugt 1000kr på mad og drikke og det blev godtaget. 
 

Information 
 Vi snakkede om den info der bliver givet videre til beboerne skal være rigtig så man ikke i 
bestyrelsen og andre kom med nogle sandheder som ikke er rigtige, for at undgå misforståelser. Det 
kunne være hvornår de går i gang med tag og så videre.  
 
O.2.     Belysning over hoveddøre. Tilbud fra andre elektrikere? Franz 
 Franz godtog at det blev husets elektriker der får lov til at sætte lamper op. Men vi skal 
bagefter finde en ny elektriker til huset. 
 
O.3.     Låseudvalg. Nyt tilbud fra DK-Låse     Per   

 Per fortæller at låse til vaskerierne og kondi rum skiftes i november og tilbuddet er godkendt. 
 
O.4.     Nyt legehus til Trægården      Franz 

 Franz manglede tilbud på nyt legehus, han gættede på at det ville ende på 22.000, men da 
mødet er mod ende, fortæller han at han har fået tilbuddet på mail og det endte på 17.500. Og vi 
stemte alle for. 
 
O.5 Fiberby. Status .      James 
 Vi snakkede om hvordan det kørte, Franz syntes det kunne ikke være rigtig at man ikke fik 



100/100mbit. Jeg selv har 80/80mbit og er egentlig godt tilfreds, Fiberby har en forklaring på deres 
hjemme side. 
 Søren kom med et forslag om at få trådløst internet nede i vaskerierne. Vi giver det en 
chance. 
 

 
O.6. Kattefodring i Græsvænget      Franz 
 Vi snakkede hegn i Græsvænget og om at det også skulle laves i Trægården, og vi 
blev bed om at finde ud af hvordan de har lavet det andre steder, i byen hvor man lukker 
gården ind til opgangene 

 
O.7. Klage over xxxxxxx       Maj 
 Maj forklaret om møde hun har haft, og og delte papirer ud. 
Vi diskuteret forløbet. 
Vi venter til Christian kommer tilbage   

 
N.1. Administration og styring af udlån af festtelt. 
 Der blev snakket hvordan man skulle passe på det. 
 
N.2. Indkøb af nyt lydanlæg. 
 Vi snakkede om at købe eller leje! Det kunne jo også være Kofoed skole havde et. 
Franz kigger på priser. 
 
Brgade xx 
 xx have skrevet et brev hvor han forklaret hans situation og hvordan han og banken 
havde fået styr på pengene. 
Vi trækker eksklusionen tilbage 
 
Klager 

Klage over xx blev diskuteret og dikteret hvordan man skal forholde sig til sine naboer. 
 
Så var den aften gået. 
Hilsen 
James Arvid Olsen 

 


