Referat afdelingsbestyrelsesmøde i Tubberupvænge I
Indkaldte deltagere: Carsten/Ole, Liv, Kirsten (9), Kirsten (20),
Cecilie, Tinakarina, Birgit
Afbud: Liv,Cecilie, Kirsten (20)
Servering: Egen medbragt
Tid: torsdag d. 12/11 kl. 17.30 Sted: nr. 9
1.Kommentarer til referater
Intet
2.Meddelelser fra ejendomskontoret
Tilbud på badeværelsevinduer
Det er nødvendigt at skifte vinduerne indefra. Vi har fået et tilbud å 78.500,
det er en rimelig pris.
Peter høres vedrørende budgettet
Sandkassen – ca 32.000 for fjernelse af asfalt og pæle ved sandkassen
Peter høres med budgettet.
Glaslister – vinduer mod vest
Skiftes – det er påbegyndt
Budgettet ser pænt ud i forhold til at der er gået 5 måneder af året
Der skal skiftes gardin i et glashus i år også.
Der er kontakt til den mand, der skal sørge for at der stribes færdigt og at de
ødelagte striber udbedres, samt at MC-pladsen forstærkes så den kan tåle
støttebenet. Han er svær at få fat i og få til at komme, men der arbejdes på
det.
Carsten rykker for svar i køkkensagen. Kirsten har også rykket. Det er
kommunen, som vi ikke kan få svar fra.
Lejligheden i nr. 27 er sagt op.
Madaffaldssortering skal ind på hjemmesiden. Kommunen leverer poserne til
ejendomskontoret.Der kommer en besked fra ejendomskontoret om hvor og
hvordan de kan afhentes.

3.Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg
Første søndag i advent (skal den afholdes mhp. Corona). Vi må aflyse, da vi vil
blive flere end 10.
Retningslinjer for afholdelse af møder – afdelingsmødet:
Det er obligatorisk med tilmelding. Der skal kunne stemmes pr. fuldmagt.
4.Skitse fra havearkitekt
Vi skal forsøge at finde frem til et endeligt forslag, der kan præsenteres på
beboermødet i februar.
Vi arbejder videre med et forslag, som kan drøftes med repræsentanter for
havelauget og præsenteres for Carsten, Ole og Peter, så de er i stand til at
indhente tilbud på de enkelte elementer i planen.
5.Revidering af råderetskataloget
Fordeling af opgaver
Udskudt til vi er lidt flere
6.Evt.

