Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 13.6.2017
Tilstede var: Søren, Bjarke, Andreas, Jacob og Benjamin.
Referat: Bjarke
Næste bestyrelsesmøde: 15.8.17 kl 19.00
Problemer med KEA
KEA sagen + de pisser op ad hegnet ved 19, vi samler og tager et møde rektor

Loppemarked
Det kan blive et problem, at afholde det årlig loppemarked pga. risikoen for terror. Politiet har nye
regler for denne type arrangementer, hvilket betyder at man skal spærre med beton i begge ender af
gaden. Dette kan muligvis blive et problem, men Benjamin undersøger sagen.
Byggesager
Opstigende grundfugt i køkkentrappehusene har været et problem igennem mange år. Bestyrelsen
har besluttet at der skal laves en professionel fugtmåling og en ekstern byggerådgivning er bestilt
for at kunne vurdere behovet for dræn omkring bygningen.
De nye døre
Der har været 1 års gennemgang og alle problemer med de nye døre skulle være udbedret.
Plan for gården
Bestyrelsen arbejder fortsat på en plan for gården, hvor der er mere plads til ophold og cykler. Der
er indhentet et tilbud fra et arkitektfirma der vil forsøge at indarbejde bestyrelsens og evt.
andelshaveres ønsker.
Rum til barnevogne
Hvis du har barn og et behov for at komme af med din barnevogn kan du nu få en nøgle til rummet
hvor foreningens tørretumbler stod.
Arbejdsweekend 2017
Den første arbejdsweekend er netop overstået, hvor foreningens gård blev gjort sommerklar. Ting
på for- og bagtrapper samt ting fra kælderarealerne blev markeret. Disse bør finde tilbage til rette
ejers kælderrum inden næste arbejdsweekend den 8. juli.
Cykler og cykellig blev ligeledes markeret med tape. Desværre er en del af tapen faldet af pga. vind
og vejr. De cykler som stadig står med tape vil på 2. arbejdsweekend blive flyttet til en bunke ved
nr. 5. Vi vil gentage afmærkningen med bedre tape, den 8. juli - og disse cykler vil blive stillet ved
nr. 5 den 2. september hvor foreningens sidste arbejdsweekend finder sted.

	
  

