Referat bestyrelsesmøde d. 12. juni 2014
Til stede:

Mogens Falch, Niels Maagaard, Torben Burkal, Jimmy van der Brugge, Peter Bogh, Stine
Andersen

Afbud:

Søren Broman, Erik Lauridsen, Sabrina Ellesøe

Sted:

Hos Stine Andersen

Dagsorden
1. Konstituering af den nye bestyrelse
Det blev aftalt, at konstitueringen udsættes til næste møde pga. fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, så disse også kan have medindflydelse på fordelingen af poster, herunder de poster de
pågældende personer hidtil har besiddet. Den hidtidige konstituering er gældende ind til næste møde.
Tagteresse-/altanudvalget er som følge af behandlingen af udvalgets forslag på generalforsamlingen nedlagt.
2. Datoer for møderække det kommende år blev fastsat til
Følgende datoer og placeringer for de kommende møder blev fastsat til:
 14. aug. hos Peter
 4. sept. hos Mogens
 2. okt. hos Niels
 6. nov. hos Torben
 4. dec. hos Erik
 8. jan. hos Søren
 30. jan. (julefrokost) hos Stine
 5. marts hos Sabrina
 9. april hos Jimmy
 7. maj - generalforsamling
3. Nyt billede til hjemmesiden
Billedtagning blev udsat til næste møde pga. fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer/-suppleanter.
4. Billede af voldgiftsmænd til hjemmesiden
Peter påtog sig ansvaret for at selv eller at få en til tage et billede af voldgiftsmændene.
5. Erfaringer fra generalforsamlingen
Forløbet op til generalforsamlingen blev drøftet og det blev konkluderet, at vi næste år skulle sørge for en
mindre stram tidsplan ift. indkaldelseslogistik, så vi undgår endnu en udsættelse.
6. Status fra udvalg (hvis der er noget nyt)
Vejudvalg: Skilt på RBG ved legegaden er kørt ned. Diverse pullerter i kvarteret mangler. Derudover er der
konstateret to døde træer, der skal erstattes af nye.

Servitutudvalg: Udvalget har fået et par henvendelse ifm. nogle påtænkte renoveringer. De pågældende
henvendelse vil blive drøftet på næstkommende møde i udvalget.
Servitutudvalg: Udvalget holder næste møde i august.
Håndbog for husejere: Husk at korrekturlæse de afsnit, som er fordelt til de respektive ansvarlige.
7. Etablering af graffitiordning
Udsat til næste møde, da Sabrina havde meldt afbud til mødet.
8. Luge-og-rydde-op-dag søndag den 17/8
Jimmy sørger for bestilling af storskraldsafhentning mandag til hjørner af FF Ulriksgade samt tekst til
annoncering på hjemmesiden, ved sommerfesten og i udhængsskabet på Fælleshuset.
9. Referat fra generalforsamlingen
Referatet er ikke klar endnu. Når det foreligger i udkast sendes det rundt i bestyrelsen til kommentering
inden det godkendes endeligt.
Referatet runddeles som sædvanligt. Til næste år bør det overvejes at det af indbydelsen skal fremgå, at
referatet ikke runddeles men i stedet lægges på hjemmesiden.
10. Eventuelt
a. Supplerende kontakt info på hjemmesiden: Udsat til næste møde, da webmaster Søren havde meldt afbud
til mødet.
b. Hvor er vores split: Vil fremover fortsat være opbevaret hos en beboer således den er tilgængelig.
c. På bestyrelsesmødet i august bør vi diskutere om der er emner vi bør tage op af egen drift i fht. gf 2015,
ex specifikke afsnit i håndbogen eller parkering i haverne: Udsat til næste møde.
d. Rod ved genbrugshjørnet på Studsgårdsgade: Problemstillingen blev drøftet. Der blev ikke truffet
beslutning om at foretage sig noget aktivt på nuværende tidspunkt.
e: Alarm ved bilhuset: Udsat til næste møde.

