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Åbningstid: Sidste mandag  i måneden mellem 19:00 og 19:30 (Dog ikke juli og december måned). 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet mandag den 28.1.2019 
 

Fremmødte: Niels Jørn Nielsen, Birgitte M. Petersen, Bente Fisker, Victor Jensen, 

Gunnar H. Nielsen og Jette Gleerup. 

 

1   Godkendelse af referat fra 26. november 2018. 

     Referatet godkendt og underskrevet. 

 

2   Evaluering af informationsmødet med fjernvarmeværket. 

     Projektchef John Løfquist fra Domi og Jan fra fjernvarmeværket informerede. 

     Over 50 beboere mødte op til mødet. 

      

     Fase 1 = Lejemålene 63 – 121. 

     Fase 2 = Lejemålene 25 – 61 og 123 – 235. 

      

     Fjernvarmerørene vil blive etableret forskelligt ifht. lejemålets beliggenhed. 

      

     Fælles for lejemålene vil være: 

 

 Varsling med 1 uges varsling. 

 

 De eksisterende rør i krybekælderen afblændes. 

 

 Fjernvarmeværket har forpligtiget sig til, at reetablere til nuværende standard mellem        

krybekælder og gulvniveau. 

 

 Det vil hver tirsdag, på kontoret i fælleshuset mellem kl. 18.00 – 19.00 være muligt,  

           at få information fra et afdelingsbestyrelsesmedlem for opklarende spørgsmål ifht. 

           udskiftning af fjernvarmerørene. 

 

 Etablering af ”skurby” og deponering af jord fra udgravninger vil starte 29. januar  

           2019, efter afdelingsbestyrelsens anvisninger.  

 

3   Buske og bænke. 

     Nedskæring af buske ifht. Etableringen af fjernvarmerør vurderes efter august, men  

     afdelingsbestyrelsens umiddelbare holdning er, at vi ikke ønsker nedskæring. 

     De enkeltstående bænke på galvaniseret stålstativ bliver renoveret med vedlige-    

     holdelsesfri sæde og ryglæn (recycling plank). 

     Bord bænkesæt vil blive algebehandlet og sommerklargjort her i foråret. 

 

4   Udestående arbejdsopgaver. 

     Arbejdsopgaverne er gennemgået og revideret 
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5   Aktivitetsudvalget. 

     Flot plan for foråret udsendt.  

     Der er stor tilfredshed og stort fremmøde til aktivitetsudvalgets arrangementer. 

 

6   Rengøring i fælleshuset. 

     Der vil blive indkøbt professionelt gulvvaske- udstyr til selskabslokalerne. 

 

7   Snerydning. 

     Der skal sneryddes trapper og stier, før der ryddes kørebaner. 

 

 Referent: Victor Jensen. 
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