Referat afdelingsbestyrelsesmøde i Tubberupvænge I
Indkaldte deltagere: Carsten, Kirsten (9), Kirsten (20) , Cecilie, Birgit, Tinakarina,
Liv
Afbud: Cecilie, Liv
Servering: Medbring selv
Tid: Onsdag d. 12/8 kl. 17.30

Sted: Hvis vejret holder - udenfor

1. Kommentarer til referater
Intet

2. Meddelelser til/fra ejendomskontoret
Budgetoversigt – der er problemer med økonomioversigterne. Planlagt og periodisk er brugt
med 107 %
Renoveringssag, der har været vandskade på et badeværelse, det er en forsikringssag.
Vi benytter lejligheden til at udgive en vejledning i korrekt rengøring og vedligeholdelse af
gulve, vægge og installationer på badeværelset.
Vinduesmaling er forhåbentligt aftalt med maleren til efter skurmalingen. Tjekkes af Ole
Tørrestativet skal tjekkes for rådne bjælker.
Vandslange på tromle indkøbes til værkstedet.
Vaskemaskineproblemer beskrives og afleveres til ejendomskontoret.

3. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg
Nye beboere på i nummer 3 og 15 ved boligbytte
Tubberupvænges boligbytteregler skal på hjemmesiden – Kirsten og Birgit sørger for det

4. Revidering af råderetskatalog
Vi har brug for at få lavet en justering. Skal vedtages på afdelingsmøde. Vi starter med
udendørs råderetsreglementer. Vi får nogle eksempler fra andre afdelinger og begynder på
næste møde.

5. Basisreglement for glashuse
Kirsten og Liv laver et udkast

6. Videre proces vedr. fællesområder
Vi prøver at finde et menneske, som kan se bredt på området ud fra idekataloget, og ser
samlet på området uden at fokusere specifikt på enten beplantning eller legplads. Kirsten taler
med Rolf hos KAB.

7. Arbejdslørdag og fællesspisning (19/9)
Kirsten indkalder. Vi tænker over, hvilke arbejder, der skal udføres. Cecilie foreslår, at et hold
fra bestyrelsen stemmer dørklokker og tilbyder, at folk, der ikke kan komme den 19., kan byde
ind på en opgave.
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8. Forretningsorden
Birgit udsender versionerne før og efter revisionsforslag til behandling på næste møde.

9. Evt.
Punkter til markvandring – tænk frem til 9, september om der er vedligeholdelsesprojekter,
som skal ind i langtidsbudgettet:
Mulighed for åbning af vinduer i indvendige badeværelser.
Køkkensagen behandles i kommunen her i august.

