
12. juni 2018, afdelingsbestyrelsesmøde, afd. 8, Tranekærparken. 

 

Til stede: Karin, Helle, Erik og Astrid. Fraværende: Karen. Ref.: Astrid. 

 

1. Meddelelser: 

Erik er af varmemester Kim blevet oplyst om, at driftschef Peter Sørensen 

siger, at det ikke nogen steder er nedfældet, at der ikke må bruges gift…. 

Vi finder det derfor nødvendigt at tage emnet op som beslutningspunkt på 

afdelingsmødet i september. 

Helle er af Ina Jensen i nr. 37 blevet bedt om at minde administrationen om to 

opgaver, som hun for en del tid siden har bedt om at få løst (nyt dørhåndtag 

samt understel til køleskab). Erik vil kontakte driftschef Peter Sørensen og 

rykke for sagen. 

Astrid finder, at trapperengøringen er blevet bedre. Forleden var der en kvinde 

med i sjakket. (Der står ofte kvinder bag succes’er). Resten af bestyrelsen er 

enig i observationen. Vi holder lidt ekstra øje med det i tiden, der kommer. 

Erik har fungeret som Den Gamle Gartner og vandet det ny-tilplantede område 

ud til Tranekærvej, når varmemestrene har haft fridage i denne lange tørre tid. 

Karin – og vi andre – udtrykker en lille undren over at have hørt på kontoret, 

at driftschef Peter Sørensen forleden var kørt ud efter to toiletter til 

boligforeningen. Det virker ikke som en chef-opgave. Enten burde de vel 

leveres – eller hentes af en i lavere lønramme. 

Vi har fået udskiftet den store grønne container (småt brændbart) med en 

mindre, som er billigere at få tømt.  

Trods gentagne rykkere til kontoret har vi stadig ingen afklaring fået med 

hensyn til både nyt låsesystem og nye vaskeri-maskiner. 

 

2. Redigering af afdelingens hjemmeside. 

Der er kommet et tilbud fra direktør Bjarne Wissing om, at bestyrelsen kan 

overtage opgaven med at redigere afdelingens hjemmeside.  

Nuværende bestyrelse føler sig ikke kompetent til at varetage opgaven, men 

udelukker selvfølgelig ikke, at en senere bestyrelse – eller et ad hoc-udvalg – 

vil kunne tage opgaven op. Dette har vi dags dato meddelt Bjarne Wissing. 

 



3. Forberedelse til budgetmødet i august. 

Flytbare ”bump” på den slyngede vej langs blokkene 3a, b og c, hvor der bliver 

kørt uforsvarligt. (Flere har iagttaget dette mange gange). 

Såkaldt ’strømpeforing’ af alle faldstammer, som er ved at være tæret. 

Nye vaskeri-maskiner, gerne anskaffet som leasing. 

Nyt låsesystem. 

Et større beløb skal afsættes til de grønne områder, hvor meget skal udskiftes. 

 

 

God sommer til alle! Bestyrelsen holder mødefri til start august, men kan 

stadig kontaktes. 


