REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 9/10-2017
Til stede: Inge-Lise, Jan, Elsebeth, Maria, Poul, Kim og Jonna
Meldt fra: Valentina og Hans
Referent; Jonna
***********
Ansøgning om bygge tilladelse
Til opførelse af legepladser. Er sendt af sted.
***********
Varmepumpe til fælleshuset arbejdes der videre med
***********
Anette vil gerne arbejde med at få sat nogle aktiviteter sat i gang.
Hun inviteres til næste møde.
***********
6 timers lejen for fælleshuset, stiger fra 1/1-2018 til 500 kr
Dem som er skrevet op før den 9/10- 2017 til 6 timers leje i 2018
Betaler 300kr som prisen er indtil 1/1-2018
**********
2 Beboer har søgt om handicap pladser og dette er godkendt af bestyrelsen
Under forudsætning af ansøger selv forestår opsætning, vedligehold samt
nedtagning. Skiltet skal være et godkendt invalideskilt.
Det anbefales fra bestyrelsens side at det er et invalide skilt med registrerings
nummer eller hus nr. Så det kan ses hvilken beboer det tilhører.
**********
Regler for campingvogne, er udsat til der er undersøgt om der må opføres
P-pladser på legepladserne i Skovfogedengen, når disse rives ned.
**********
Tage på garager i Skovfogedvænget afsnit II skal kigges efter,
Da der render vand ned af bla væggene i garagerne.
Dette tages op med Hans på næste bestyrelsesmøde.
***********
Asfalt arbejdet skal gennemgås, tages også op på næste møde med Hans
***********

-2Trapper i alle tre afdelinger er glatte og derfor skal der arbejdes videre med
At der bliver lavet en eller flere prøver trapper med galvaniseret trin.
Dette tages op til næste møde
***********
Der er indkøbt nyt service til fælleshuset, bestyrelsen bevilliger
et beløb mere, så alt køkkenservice gardiner osv bliver udskiftet.
Pga tvivl om ordensreglementet og hunde (husdyr)
i fælleshuset, er dette blevet taget op til bestyrelsesmødet.
***********
Ordensreglement for fælleshuset
Hunde og andre husdyr må ikke være i fælleshuset.
Ingen rygning i fælleshuset
Ovennævnte er blevet godkendt af bestyrelsen.
************
Nye bestyrelsesmedlemmer der var til stede, er budt velkommen i bestyrelsen
Og blevet orienteret omkring tavshedspligten
************
Poul fortsætter som næstformand
************
Alle bestyrelsesmedlemmer (undtagen suppleanter)
Er i repræsentantselskabet.
***********
Jonna hænger den nye bestyrelsesliste op i udhængskabe og på vaskerierne
**********
Næste møde afholdes 6. November 2017

