
 
Afd.best.møde 27. juni 2019 i afd. 8, Tranekærparken. 
Til stede: Karin, Ole, Peter, Astrid. Ref. Astrid 
 
Dagsorden 
 

1) Verserende sager / meddelelser 
2) Uorganiseret rengøring 
3) Budgetmødet  
4) Afdelingsmødet i år. 
5) Skraldespandsvask 
6) Ladestander til el-biler 
7) Monsterregn og vand i opgang 31 
8) Havemøbler til skurene  
9) Eventuelt 

 
 

1) Astrid har i begyndelsen af juni skrevet til administrationen om, at vi ønsker 
oprydning af cyklerne. Vi har endnu ikke hørt fra adm. eller viceværter. Astrid vil 
rykke for et resultat. 

2) Peter W har talt med Peter S om det. Selskabet har krav på tre måneders opsigelse, 
hvorpå vi skal have et selskab med overenskomst. Vi fra bestyrelsen ønsker, at 
selskabet bruger miljøvenlige, biologisk nedbrydelige og uparfumerede produkter. 
Peter W gør dette ønske gældende over for administrationen. 

3) Budgetmødet holdes den 4. juli kl 16 med deltagelse af alle undtagen Astrid. 
4) Afdelingsmødet holdes jo i sept. Karin vil finde frem til, hvilken af de mulige datoer vi 

kan bruge lokalerne på plejecentret. Besked herom senere. Vi bemærker, at der i år 
kun vil blive serveret en pause-øl eller -vand.  

5) Vedrørende skraldespandsvask, som en beboer havde henvendt sig om: Vi tror ikke, 
det nytter med to gange årlig rengøring. De bliver vasket nu - 1. Juli - til en pris af 
6.049 incl. Moms. Vi understreger, at det er af største betydning, at vi alle lukker 
vores affaldsposer ordentligt.  

6) Det er et kommende behov. Vi tager det med på budgetmødet at sætte midler af til 
det inden alt for længe. 

7) Der har været et tilfælde af monsterregn med indtrængende vand i nr 31. Karin viste 
det til Peter S, og der blev bestilt en tagrende-renser, ligesom risten blev renset. 
Siden har der ikke været problemer.  

8) Peter har indkøbt fire stole og et cafébord, som kan hentes i det åbne kælderrum  i 
blok 41 - 47. Til fri afbenyttelse. Husk at sætte dem på plads bagefter. 

9) Eventuelt: Punkt til senere drøftelse: Skal vi vælge en formand? Vi skal have ændret 
den forretningsorden og ordensreglementet.  


