
Referat af bestyrelsesmodet den 18. marts 2O1O
Til stede fra bestyrelsen: Henrik Jochumsen, (formand), Hanne Kizach, Lars
Henrik olsen 09 Soren Aabling (referent), samt suppleanterne: Lisbeth
Andersen 09 Trine Kizach Bjerre.

Arbejdsopgaver mm.
Fordeling af arbejclsopgaver og ansvarsomr8der. Der udkommer snarest en ny
adresse - og arbejdsfordelingsl iste, med al le navne 09 telefonnumre mm. Nyt
bl iver at lSsesmed g3r t i l  Henrik J, mens Hanne overtager dortelefoner. Pia har
overtaget vaskeriet efter Stina, og Trine tager sig af rengoring og
vinduespudser. I  forbindelse med det sidste mente f lere at der bl iver brugt for
meget rengoringsmiddel, og at det dufter lige vel overdrevet.
Sabine Brandt Jacobsen er Foreningens kontaktperson i GArdlauget.

Foreningens hiemmeside
Allan har lavet Foreningens hjemmeside og gor et stort arbejde, som han skal
have stor tak for. Foreningen onsker et andet bi l lede p; hjemmesiden, gerne et
el ler f lere bi l leder af 96rden o9 bygningerne.
Alle beboere opfordres t i l  at orientere sig pA hjemmesiden, der indeholder
vigtige dokumenter som bl.a. foreningens regnskaber. vedtagter 09
bestvrelsesreferater.

cennemgang af Budget 2OO9 og 201o
Budget: Hanne og Henrik redegjorde grundigt for de udgifter som Foreningen
havde i 2009.
Efterfolgende gennemgik bestyrelsen alle de udgifter som er afsat til 2010.

Renovation
Renovation: Der blev talt om at vores erhvervslejem8l mSske bor betale en
storre del af disse udgifter. Dette undersoges med administrator.

Banklen og renter undersoges
Bestyrelsen er umiddelbart tryg ved vores l8n og den hertil knyttede rente, men
overvejer at lade en bankr8dgiver se pA om der er behov for justeringer for at
sikre forcningens optimale rente/linefordele mm. Dette undersoges med
administrator.

Hendvarkerudgifter
Sgren, undersoger via vores arkitekt Friborg & Lassen, nodvendigheden af en
renovering af vores bygning i 5r. Det g.elder tag og facade, kviste, rygning
skotrender mm.
Tr-varket pe tagkvistene ser ud t i l  at mangle maling mm.
det undersoges hermed

'A l tane r

Altaner: De 4 kommende altanhavere, arbejder videre med drommen, og m8ske
det lykkes i lobet af for8ret/sommeren 2010.
Bestyreisen tilser projektet undervejs, og der er focus pA byggeteknik.
udseende, bankgaranti,  juridiske aftaler, byggeti l ladelse mm.



vaskeri
Det blev besluttet at udskyde diskussionen om m3l o9 visioner for vaskeriet t i l
nEste mode hvor Pia kan vere til stede. Der blev talt om evt. en ekstra
vaskemaskine, men okonomien t i l lader det ikke, og det tyder heller ikke pA at
behovet egentl ig er t i l  stede.
Det blev diskuteret om vi kan udvide vasketiden, l igesom det ogsA blev
diskuteret om det stadig er r imeligt at man har 15 minutters respit t i l  at "nd" sin
vasketid. Der blev ikke vedtaget andringer i  forhold t i l  noget af dette.

Vi onsker at optimere stromforbruget o9 bestyrelsen undersoger muligheden for
bevegelses-tending og evt. en t imer pe belysningen. Det gelder ogsE toi lettet
og forrummet t i l  vaskeriet. Ggrden bor betale t i l  fEl lestoi lettet; men vi skal
f inde ud af hvordan udgiften skal fordeles pA al le g8rdens brugere, med hensyn
ti l  vandforbrug, lys, rengoring, toi letpapir sl id mm.

Eventuelt
Erhvervslejemel vedr. varmt vand
Vores erhvervslejemSl skal selv sorge for backup ner dampanl€egget er ude af
drif t .  STUHR (lan Holck) mA derfor sikre selv sig varmt vand ved for eksempel
at erhverve en el-vandvarmer.

opfyldn. vedr. Scootere, cykler mm.
Scootere, cykler, knallerter mm. Der er stadig scootere og cykler som bare st8r
og fylder op. Lars Henrik Olsen vil tage kontakt til scooterfolket og cykelfolket.

Husk falles gerdoprydning lgrdag 27, mafts
NBI Den 27. marts er der girdlaugsarbejdsdag. Alle i  Foreningen opfordres t i l  at
hielpe vedr. oprydning, b€enke, fejning, etc. IYOD OP. det bl iver hyggeligt.

Ve*sted i forummet tll varmekalderen lordag 17. april. MOD OP!
Lars Henrik Olsen kom med den f ine ide at omdanne vores forrum ind t i l
varmekElderen t i l  et l i l le verksted, med arbejdsbord, belysning mm.
Her kan man ordne l idt snedkerarbeide og l idt cykler og have l idt socialt
samver. Supert! Vi qer i  gang lordag den 17. apri l ,  fra kl.  10 t i l  16, og al le bor
komme o9 vare med t i l  indkob og byggeri..det bl iver sA hyggeligt.. .O Vr ses.

Ansvarlige tor udskiftning af el-spatepater i opgange
EL-besparelse: Hanne fortalte en masse om el-sparep€erer, lysvirkning mm. Der
kan kobes f ine krystalperer I Irma (f irmaet Megaman).
Hver opgang skal have sin ansvarl ige for udskiftning af eFperer.
Personerne for hver opgang er sSledes: Katrine, (Henrik/Soren) Lars Henrik. Pia
og Hanne. SidstnEvnte uddelte seks el-parer t i l  hver af de ansvarl ige.

Tjek: www.f iolen.com.


