
Bestyrelsesmøde den 12 Maj 2014
Afbud: Morten, Johnny, Jørgen.

N1. Vedtægter, husorden og eksklusion.

Der går for lang tid inden vi sætter ind overfor brud på reglerne og for at kunne 
arbejde hurtigere aftales det at når vi opdager overtrædelser af husorden, mailer 
til hinanden i bestyrelsen, for derefter at kontakte Administrationen, som sender 
påbud til pågældende. På denne måde kan vi forhåbentligt få hurtigere reaktion 
og arbejdsgang.

N2 Ubudne gæster i kondirummet.

En tidligere beboer opholder sig i kondirummet om natten. Administrationen 
sender brev til hans herboende familie og beder om forklaring på 
tilstedeværelsen. Derefter tages stilling til videre forløb.

N3 Gårdmandsmøder

En snak om, hvilke ting der skal gives videre fra gårdmandsmøderne til 
bestyrelsen, således at alle er informeret om aktuelle ting, som pågår. Søren 
påpeger at det stort set er ting til den daglige drift og at alle kan læse i den 
ajourførte mappe.

N4 Cykelstativer

Franz foreslår at der bliver opsat cykelstativer på de tomme pladser, hvor 
skraldespandene har stået. Dette accepteres og Franz undersøger priser/typer. 
Maj foreslår at vi ligeledes ser på cykelsituationen i Nyrnberggade.

O1. Væggelus

Der er konstateret væggelus i Bremensgade 53. Alle 10 lejligheder skal sprøjtes 
og foreningen står for regningen.

O2 Hjemmesiden

Jørgen står stadig for vores hjemmeside, men er forhindret i fremmøde på 
bestyrelsesmøderne. Vi skal give ham de indlæg og informationer, som skal på 
hjemmesiden.

O3 Belysning og nummerskilte. 

Det undersøges om vi kan få et billigere tilbud på indkøb af indgangsbelysning 
og nummerskilte. Franz og James står for dette
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o4 Låseudvalg

Vi starter med en forsøgsordning, hvor der kommer chipslåse i kondirummet og 
vaskerierne. Derefter må vi evaluere og tage stilling til evt forsat udskiftning. 
Franz og Per sørger for dette.
Søren tager sagen med de ubrugelige låse i det nye gadehegn.

O5 Salg af lejligheder

intet nyt. Intet til salg.

O6 Hegn 

Intet nyt udover at der skal andre låse i. Søren tager hånd om dette.
Tilbud til hegn i Trægården skal indhentes hos anden leverandør.

Klager

Parabol på altanerne er påtalt og ved at være i orden nu.
Maj tager sig af en klage om støj i T6
Der er opdaget et åbent vindue i Bremensgade mod trægården, der fungerer 
som dueslag :o)

ref
Maj
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