
Referat:	  møde	  tirsdag	  d.	  17/4	  -‐2012.	  
	  
Hos:	  Mette	  	  
Tilstede	  	  
Mette,	  Peter,	  Christian,	  Tatjana,	  John	  Ole,	  Charlotte	  	  
	  
Referatet	  fra	  marts	  måned	  blev	  underskrevet.	  	  
	  
1.	  	  
Den	  kommende	  generalforsamlingen	  blev	  gennemgået,	  herunder	  indkommende	  forslag,	  
bestyrelsens	  forslag,	  bestyrelsens	  beretning.	  Desuden	  blev	  der	  sat	  navne	  på	  arbejdsopgaver	  
op	  til	  generalforsamlingen.	  	  	  
Dan	  har	  indvilliget	  i	  at	  være	  dirigent.	  	  	  
Telt	  står	  fra	  morgenarrangementet.	  	  
Onsdag	  –	  dækker	  Mette	  og	  Tatjana	  dækker	  bord	  kl.	  17.00	  
Medlemmer	  medbring	  kaffe	  hvis	  man	  ønsker	  dette.	  	  
Øl	  og	  vand	  køber	  Christian	  
Mette	  køber	  kringle	  og	  mælk.	  Mette	  husker	  også	  medlemsliste	  så	  vi	  kan	  krydse	  fremmødte	  
haver	  af.	  
Stemmesedler	  –	  Peter	  husk	  papir	  og	  blyant	  
	  
2.	  	  
Ole	  gav	  information	  vedr.	  lækage	  sagen.	  Kloak	  er	  blevet	  repareret	  –	  efter	  den	  havde	  sprunget	  
læk	  ved	  have	  121.	  Lækken	  var	  lige	  ved	  vandmåleren.	  Flere	  vandmålere	  er	  blevet	  skiftet	  i	  
forbindelse	  med	  operationen.	  	  
Vi	  vil	  fremad	  arbejde	  på	  at	  finde	  en	  løsning	  der	  kan	  isolerer	  vores	  brønde	  og	  målere.	  John	  Ole	  
vil	  kontakte	  Københavns	  Kommune	  for	  at	  undersøge	  om	  vi	  kan	  slippe	  for	  kloakafgiften.	  Da	  det	  
vand	  der	  fosset	  ud	  i	  foreningen	  da	  røret	  sprang	  ikke	  røg	  i	  kloakken.	  Peter	  kontakter	  Flygt	  da	  
pumperne	  viser	  fejl.	  	  
	  
3.	  	  
Fællesmorgenmad	  blev	  arrangeret	  mht.	  hvem	  gør	  hvad.	  
Morgenmad	  er	  i	  år	  19.	  Maj	  kl.	  10.00	  
Telt	  sættes	  op	  fredag	  d.	  18	  	  kl.	  20.00–	  Christian	  og	  Peter	  	  
Bestyrelsen	  dækker	  bord.	  
Morgenmad	  Mette	  køber	  4	  store	  brød	  –	  30	  frøsnapper	  –	  60	  rundstykker	  	  
Charlotte	  køber	  Syltetøj,	  Ost	  ,	  Smør,	  	  Kødpålæg	  ,Fløde,	  Sukker,	  Mælk.	  	  
	  
Info.	  	  
Der	  er	  bestilt	  container	  til	  grøn	  afgang	  d.	  27/4	  
Husk	  Fællespligtarbejde	  søndag	  d.	  29	  april	  /Christian	  køber	  øl	  og	  vand.	  	  
	  
Økonomi	  –	  ingen	  bemærkninger	  
	  
Evt.	  Mette	  tog	  hul	  på	  en	  drøftelse	  omkring	  tilsynet	  med	  fællestoiletterne.	  Den	  forsætter	  vi	  
næste	  gang	  


