
 
 
Bestyrelsesmøde 20/11-2013
 
Tilstede
John Ole, Birgitte, Tatjana, Peter
 
Referent: Peter
 
 
 
 
 
1. Opdatering på forsikringssag - vores fælleshus er ved at blive gennemgået for svamp.
Forsikringsselskabet har været ude og brække en lille del af gulvet op. Der er ingen
svamp. Gulvet skal laves/lukkes og det kigger vores egen Jan på.  
 
1.B Anders har konstateret at vinter vandposten, er gået i overgang.  Den virker ikke!
John undersøger sagen.
 
2. Hjemmesiden - opdatering, hvem gør hvad.  
Referat fra generalforsamlingen er lagt ud på hjemmesiden. Mail er sendt til medlemmer
om at referatet fra general forsamlingen, 2013, ligger på hjemmesiden.
Dem uden mailadresse – har fået tilsendt referatet pr. brev.
Generel snak om hjemmesidens formål.
Vi holder den på et minimum. Formålet med hjemmeside er hovedsagligt information,
adresseliste og referater.
 
3. Vejlauget - hvem har lyst til at gå mappen og historikken igennem. Ole kigger mappen
igennem til næste møde.  
 
4. Forslag fra Sabine have 119 vedr. hjertestarter  - til diskussion
Hvilke medlemmer kan førstehjælp – der laves en liste med hvem man kan hive fat i.
Brandtæppe, brandslukker og kit købes af Peter.
Hjertestarter diskuteres på general forsamlingen.    
 
 
5. John Ole omkring adresse i forbindelse med medlems ildebefindende.
Da der var brug for ambulance I forbindelse med et medlems ildebefindende, gik det galt
med hensyn til at oplyse adressen til redderne. Ole har undersøgt sagen og man skal
oplyse Hedegaardsvej og havemedlemmets havenummer.
Peter undersøger yderligere hos alarm 114.  
 
6. Ny ejer i have 99.
Marianne Andersen er ny ejer af have 99. Velkommen til Marianne.
 
7. Kan vi konstruere en tilføjelse til ordensreglementet, som påbyder medlemmer et
minimum af vedligeholdelse af hus og have. § 10 og 15 I vedtægterne giver os



minimum af vedligeholdelse af hus og have. § 10 og 15 I vedtægterne giver os
myndighed til noget I den retning.  
Bestyrelsen vil ikke lave tilføjelser til ordensreglementet. Birgitte vil påbegynde en
skrivelse som kan sende til de medlemmer der ikke efterkommer § 10 og 15.
Rest af bestyrelsen tages med på råd.
 
8. Festen sidste år var rigtig hyggelig og dyr. Prisen var for høj, 4600,-.
Bestyrelsen vil fremover give bemyndigelse til at festudvalget kan få op til maksimum
2500,- til sommerfesten.    
 
 
 
9. Økonomi
Intet nyt – den har det godt
 
10. Evt.
 
Birgitte forslag til at vi planter lidt blandet blomster langs metroen i foråret for at gøre
vejen langs metroen mere attraktiv.
 
Husk at købe ind til fællestoiletter. Vi mangler diverse artikler.
 
 
Tak for dejligt traktement – Birgitte og Poul
 
 
 
Næste møde
Februar:
Næste møde 25. februar kl. 18.30 hos Peter, Oehlenschlægersgade 7, 2th    
 
 
 
 


