
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  d.	  3.	  maj	  2016	  
	  
Tilstede:	  Jakob,	  Christian,	  Ruben,	  Tobias	  og	  Tanja	  
Fraværende:	  Peter,	  Kim,	  Henrik,	  Thomas	  og	  Charlotte	  
Referent:	  Tanja	  
	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidst,	  d.	  5.	  april:	  godkendt	  
	  

2. Fakturaer/	  diverse	  underskrifter.	  
	  
Intet	  i	  dag.	  Men	  vi	  afventer	  faktura	  for	  rengøring	  af	  p-‐kælder.	  
	  

3. Meddelelser	  fra	  vicevært/GAS/NCC	  
	  

-‐ NCC´s	  advokat:	  
Info	  vedr.	  tinglysning,	  mail	  fra	  Tanja	  Aabo	  Simonsen.	  Opdatering	  kan	  forventes	  i	  løbet	  af	  juni	  
måned.	  De	  berørte	  bliver/	  er	  blevet	  kontaktet	  individuelt.	  
	  

4. Beboerhenvendelser	  	  
	  

-‐ Huller	  i	  p-‐kælder	  i	  fm.	  affugtning	  
NCC	  vender	  tilbage	  til	  de	  enkelte	  berørte	  beboere.	  
	  

-‐ Strandkilen	  
Området	  er	  under	  GAS	  ansvar,	  men	  vi	  vil	  gerne	  have	  indsigt	  inden	  etableringen	  ift.	  ensartet	  
look	  med	  stræderne	  samt	  benyttelse	  af	  arealerne.	  	  
Jakob	  og	  Ruben	  tager	  kontakt	  til	  GAS	  i	  fm.	  at	  deltage	  i	  bestyrelsen	  her.	  Og	  allerede	  nu	  søge	  
afklaring	  i	  forhold	  til	  hvordan	  Strandkilen	  skal	  udformes.	  
Vi	  ønsker	  at	  lægge	  op	  til	  installationer	  der	  indbyder	  til	  motorisk	  udfordring,	  uden	  at	  være	  en	  
decideret	  legeplads.	  
	  

5. Generalforsamling	  
	  

-‐ gennemgang	  af	  indkaldelse/	  dagsorden	  fra	  Advice	  
Jakob	  siger	  noget	  angående	  punkt	  2,	  årsberetning.	  Samt	  samler	  op	  på	  input	  fra	  øvrige	  
beboere,	  punkt	  4.	  

-‐ mail	  fra	  Liselotte	  ang.	  form	  og	  dato	  VS	  info	  fra	  Peter	  Riber	  ved	  seneste	  møde	  	  
Tanja	  vender	  tilbage	  til	  Liselotte	  og	  meddeler	  at	  bestyrelsen	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  
fuldtalligt	  d.	  7.	  juni	  og	  vil	  foretrække	  at	  generalforsamlingen	  bliver	  afholdt	  i	  fm.	  infomøde	  for	  
de	  kommende	  beboere.	  	  	  
	  

6. Byggeaktiviteter	  i	  området	  
Der	  er	  pt.	  ingen	  respons	  på	  vores	  høringssvar	  –	  dette	  blev	  indsendt	  med	  95	  underskrifter.	  
	  

7. Husorden	  
Vi	  reviderer	  og	  Ruben	  noterer.	  



8. Vinduespudsning	  
Jakob	  har	  fået	  en	  pris	  på	  420,-‐	  for	  vinduespudsning	  ude	  og	  inde	  (B-‐hus),	  beboere	  der	  er	  
interesserede	  i	  dette	  kan	  i	  fællesskab	  arrangere	  pudsning.	  Den	  beboer	  der	  arrangerer	  den	  
enkelte	  aftale,	  indsamler	  og	  overleverer	  nøgler,	  får	  pudsningen	  uden	  beregning	  –	  dette	  kan	  
evt.	  gå	  på	  turnus.	  
	  

9. Evt.	  
	  
Bestyrelsen	  tager	  teten	  på	  at	  arrangere	  en	  sommerfest.	  Glæd	  jer!	  


