Referat, bestyrelsesmøde d. 4. september 2014
Til stede:
Mogens Falch, Niels Maagard, Torben Burkal, Jimmy van der Brugge, Peter
Bogh, Sabrina Ellesøe, Stine Andersen
Afbud:

Erik Lauridsen

Sted:

Mogens Falch, VH 18

1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
2. Orientering fra de stående udvalg
Hjemmeside: Orientering om aktivitet på bloggen. Hjemmesiden opdateret mht. nedlagte
udvalg fra før GF i maj. Rigtig mange besøgende - 4.000 besøgende i løbet af de sidste tre
måneder, 5.000 i løbet af det sidste år.
Rotter: Henvendelse fra beboer på sidste møde om sammenfalden brønd har fået løst sit
problem.
Vejudvalg: Stine har ikke fået ringet til Nelma. Til næste år finder vi et nyt firma. Henvendelse
om handicapparkering henvises til kommunen.
Ukrudtsbrev i Gadespejlet
Miljø/LAR: Der kommer referater fra de sidste tre år på hjemmesiden samt en blog.
Kontakt med andre byggeforeninger
Realdania skyder 1 mio. kr. i jubilæumsprojektet. Vi bliver kun involveret, hvis vi selv vil lave
noget. Der er ved at blive lavet en app for krusemyntehusene og de andre kvarterer kan få
adgang til skabelonen for at lave en app til eget kvarter. Vi efterlyser interesserede via
hjemmesiden. Der bliver sat plakater op i alle kvartererne om byggeforeninger generelt og om
det enkelte kvarter. Udstillingen starter i forbindelse med Golden Days 2015.
3. Strategi for bestyrelsens indsats for sikring af overholdelse af servitutterne
Udvalget har gået en runde i kvarteret med særligt fokus på tage og vinduer.
Tinglysningsstrategi! - prøvesager. Drøftelse af, hvilke sager skal der gøres noget ved bestyrelsen vil gerne have en prioritering og forslag til procedure.
4. Evt
Næste møde holdes hos Sabrina, RB 33,, afbud fra Torben, Stine og Peter - mødet aflyses.
Presserende sager ordnes via mail.
Mødet i marts holdes hos Niels, Eng 5
På et kommende møde ønskes en økonomisk status
Sabrina er ved at hente tilbud fra VVS'ere vdr. reperation af rør. Ved de næste tre knækkede
værktøjer vælger vi Østblik VVS.

