Referat fra afdelingsmøde d. 12. September 2017
Formanden byder velkommen og kundechef Frede Wagner blev valgt som dirigent. Formaliteterne og
dagsorden blev gennemgået.
Der var fremmødt 57 beboer.
Stemmeudvalg Inge Jelvard og Oliver Katsaros
Referent Susan Egede
Formanden fremlagde beretningen, det medførte et par spørgsmål ang. haver og haveaffald.
Arresø boligselskab’s økonomimedarbejder Lene Petersen gennemgik regnskabet for 2016 til orientering og
budget for 2018, som blev enstemmigt godkendt.
Forslag 1 Vejbump
Der er mange meninger om, at der køres for stærk på Birkevej og stierne til dobbelt husene, så børn ikke kan
færdes i området. Man vil også gerne have vejbump på Birkevej.
Der var forslag til, at bestyrelsen arbejder videre på et udkast til kommunen.
Forslag 2 Radiatorer, termofotografering mm.
Punkt 1 Isolering af gulve, er i gang.
Punkt 2 Reparation af murværk i opgange, skal afsættes penge af i budget.
Punkt 3 Opsætning af radiator i køkken. Bestyrelsen skal udarbejde et budget på hvor meget det vil koste.
Punkt 4 Termofotografering af facader, nedstemt
Punkt 5 Kontrol af forbrugsvandrør, Hans lægger det ind i budget næste år.
Punkt 6 Vejbump, det har været debatteret under forslag 1.
Forslag 3 Fugle, redebygning i tagrender.
Bestyrelsen får en ornitolog ud og kigger på det, hvad man kan gøre uden det bliver for dyrt.
Forslag 4 Grill på altanen
Nedstemt
Forslag 5 Terrasseoverdækning
Man skal søge boligselskabet.
Forslag 6 Byttecentral
Ikke denne afdeling.
Forslag 7 Nabohjælp
Udgår, det kommer under forslag 8.1

Forslag 8 Nabohjælp. Beboerlokale, pris
Punkt 1 Stemt ja til nabohjælp.
Punkt 2 Stemt for pris ændring.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Danni Krøl
Susan Egede
Valg af suppleanter
Mai Britt Dam
Lilli Krog
Marie Louise Krøl
Valg til repræsentantskabet
Det blev suppleanterne
Evt.
Når der kommer forslag til emner der skal vedtages, kan det så ikke gå hurtigere, istedet man skal vente et år.
Man vil gerne oprette en lukket facebook gruppe for Skovbakken.
Brandalarmer skal justeres.
Det blev informeret om bohavefællesskab.
Havevandring hvad er kraterene.

