Raferat fra BESTYRELSESMØDE 30/6-2020
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 30/6-2020 i Fælleshuset Skovfogedvænget 20 klokken 18.30
Tilstede: Hans, Kim, Sussie, Poul, Jan og Elsebeth.
Ikke tilstede: Jette, Jonna, Valentina og Henriette
1.
Nyt fra Hans!
2.
Til Hans
1. Legepladsen: Hvor langt / hvad er der sket omkring legepladsen? (Billeder fra Jan)
Kommer og skifter plader + rep.
2. Opbevaringspladserne for campingvogne/trailer?
Bibeholder p-pladser til campingvogne.
3. Rensning af tagrender i Skovfogedvænget og Skovfogedengen, både på have siden og på indgangs
side til boligerne.
Er blevet gjort i engen, kommer i vænget
4. Udplaning af tilgang til legepladsen og fodboldbanen?
Hans ser på det.
5. Halvtag ved fælleshuset?
Får lavet en tegning og sendes til kommunen til godkendes.
6. Skilte på stier i bebyggelsen gennemgås?
Hans ser på det og får det lavet.
7. Bænk/bænke på vendeplads i Skovfogedvænget og bænk og bordebænke på
fodboldbane/legeplads trænger til maling.
Hans køber et bord/bænksæt til nyttehaverne.
8. Hegn, garager trænger til maling og derfor gennemgås.
Balkonerne i afsnit 3 males, Cykelskure + garager males
9. Inden malerarbejde i bebyggelsen, kan en tømmer så gennemgå træværket og evt udskiftning af
feks brædder med råd.
Ja, der kommer en tømre før der bliver malet.
10. Kan der gøres bedre rent i vaskerierne? Så maskinerne kan blive vasket af, i maskinenerne, på
kanter, sider, sæbeskåle, gulve, rør Ovs. Evt. lukke vaskerierne af mens rengøringen står på og det
feks er et fast tidspunkt hver tirsdag. Og beboerne feks skal være færdige med deres vasketøj en
halv time før rengøringen kommer? Og ikke må vaske ½ til 1 time mens rengøringen står på?
Der vil komme en hovedrengøring af vaskeriet i vænget uden beregning, engens vaskeri er ok
11. Nye tage i Skovfogedengen, hvor langt er det nået. Kan der tages et lån, så alle tage kan blive lavet
på en gang?
Kan ikke bare tage et lån, da der mange ting man skal tage højde for.
12. Mur (gavlen) i enden ved vaskeriet i Skovfogedvænget, huller i muren.
Er sat i gang.

13. Gennem gang af hvidt træværk, hoveddøre, havedøre og vinduer, der ikke blev malet i sidste
omgang.
14. Gennemgang af udluftnings kanaler, rensning af alle og evt. udskiftning?
Bliver rens når det bliver udskifte, der er sat penge af til det.
15. Kan plankeværker og alle buske blive fjernet i Skovfogedengen? Og postkasser hænges for
Enderne af hver række på f.eks. på et plankeværk?
Bliver fjernet, ser på det med postkasser.
16. Asfalt ved ” bump ”i Skovfogedengen hvor langt er det kommet?
Bliver fjæres af og lagt nyt asfalt
17. Var der penge til det nye gyngestativ/faldunderlag?
Bliver bestilt
18. Hvor går håndværker på toilettet når de arbejder i Karlsgave? Går de på toilettet i fælleshuset?
Toilettet i mødelokalet? Eller?
Håndværker skal bruge gårgmænds.
19. Cigaret askebæger ved alle borde/bænke på legeplads og fodboldbanen.
Køber nogle flere.
20. Fliserne der skulle ligges under alle borde/bænkesæt på legeplads og fodboldbanen?
Er bestilt, bliver sat i gang.
21. Hvad gør man i dag mod skimmelsvamp, som nogen boliger har problemer med? Bliver der i dag
undersøgt om skimmelsvampen kommer fra/ eller spredt sig til andre boliger? Her tænker vi
fremadrettet på om der kan gøres noget, så skimmelsvampen ikke bliver større problem i vores
bebyggelse.
Bliver undsøgt om der er bolig eller beboer problem.
Det er ikke slemt med skimmelsvamp som nogle udgiver

Til orientering:
Bestyrelsen ønsker ikke at stille forslag til beboermøde, om der skal være tidsbestilling på vaskeriet.

Venlig Hilsen
Kim Voss
Bestyrelsen i Karlsgave

