
Afdelingsbestyrelsesmøde Tranekærparken den 4. Feb. 2019. 
 
Til stede: Karin, Peter, Ole, Erik, Astrid. Ref.: Astrid 
 
Pkt. 1: Meddelelser og opfølgning af punkter 
Erik: Forrige søndag så han, at skraldeøen over for vores lokaler var håbløst overfyldt og 
til-rodet. Erik fik taget et billede, og v.hj.af et navn på en kasse fandt Svend frem til 
synderen, som blev bedt om at rydde op. 
Da vi pga. Persondataforordningen ikke får at vide, hvem der flytter ind, må viceværterne 
tage folk ved hånden og orientere dem om f.eks. affaldssortering. 
Iøvrigt kan vi lade viceværterne vide, at vi holder det faste møde hver måned, og at de kan 
fortælle nyindflyttede, at de kan møde op. 
Astrid taler med viceværterne om det. 
Astrid taler også med Peter Sørensen om, at nyindflyttede bør have en enkelt side om 
affaldssortering.  
Ole: Som nyindflyttet konstaterer Ole, at velkomstmappen er ufuldkommen. Ole er ved at 
revidere den! 
Erik har skaffet en “No Shit”- plakat til at stikke i jorden for at modvirke hunde-hømhømmer 
på plænerne. Der kommer en større udgave lidt senere på foråret. I støbejern - og fæstnet i 
jorden, så den ikke kan stjæles. 
Ole: Den vejledende afstemning om låste gadedøre - Der skal udfærdiges en 
stemmeseddel, hvoraf fremgår, at folk skal vælge, om de vil have låste gadedøre eller ej. Og 
at et “ja” indebærer postkasserne uden for opgangen samt dørtelefon uden for og i alle 
lejligheder. Ole er tovholder og får hjælp fra Hanne Ø og Peter S. 
Erik: Har talt med en Flemming fra Vejlby Toften om genstart af FAB-møderne. Erik har 
accepteret, at vores afdeling er vært ved det første møde -  10. Marts 2019 kl. 14 - 16. Peter 
indkalder til mødet og beder folk melde antal tilbage til ham/afd. 8. Erik køber kage. Vi 
møder op en time før for at lave kaffe m.m. 
Ole / Peter: Materiale fra Furesø Kommune, som i ti år har holdt boligforeninger giftfri sendes 
videre til Bjarne W og Peter S. 
 
 Pkt. 2: Forb. til ekstraord. afdelingsmøde 
Erik ordner det! Der bliver jo kun det ene punkt om varmemester-huset. 
 
Pkt. 3: Totalrenovering 
Karin henviser til en ny byggelov om, at renoveringer skal være CO2-neutrale. 
Karins søn, som er i gang med en uddannelse til bygningskonstruktør, vil gerne lave en 
eksamensopgave om totalrenovering af Tranekærparken. Vi bakker op! Og Karin vil 
forelægge det for Per Sørensen. 
 
Pkt. 4: Henlæggelser til diverse større opgaver 
Peter fremfører, at beregninger over nødvendige henlæggelser bør hvile hos 
administrationen, ikke hos afdelingsbestyrelsen, da vi alligevel ikke har de nødvendige 
kvalifikationer til at lave beregninger og fremskrivninger. 
 
 



Pkt. 5: Kælder-overblik / kommunikation 
Peter: Har endnu ikke fået tilbagemelding fra varmemestrene om afd. 8. Afventer. 
 
Pkt. 6: Ansøgning  
Ole har modtaget en ansøgning fra Rie og Lise, Hygge-aktivister, om en opvaskemaskine og 
om maling af lokalerne, tidligere kendt under navnet Hyggeren. 
Bestyrelsen er enig om, at det er relevante ønsker, men at der i dette budgetår kun er midler 
til opvaskemaskinen, som - ved tjek på El-gigantens hjemmeside - kan anskaffes og 
installeres for lidt under 5.000. Maling afventer næste budgetår. Karin vil tale med 
viceværterne om at få taget skabe ud for at få plads i Hygger-køkkenet.  
 
Pkt 7: Fremnoterede punkter: ordensreglement og fartchikaner. 
 
 


