
Referat af bestyrelsesmøde afd. 8, Tranekærparken, 16. marts 2016. 

 

Til stede. Lise, Rigmor, Inge, Karin, Erik, Chanett og Astrid. 

 

AB-runde: 

Referat godkendt. 

Siden sidst: Rigmor har været til møde m Bruno om, at ”Lise-blomsterne” omkring legeplads-skuret 

er blevet klippet ned… (De kommer nok igen). Fremtidig skal vi høre Bruno ad, om han og 

Mariann har emner til drøftelse på vores møder. 

Erik melder, at – ak – det er overflødigt med de fliser, vi fik varmemestrene til at lægge på den 

yderste plæne, da der nu ikke skal sættes bænk op der. Vi skulle have spurgt den, der på 

afdelingsmødet ønskede bænken, hvor den skulle have stået… 

Erik tilbyder at spørge den pågældende, om hun ønsker en bænk tæt på hendes opgang. Erik vil 

derefter tale med Bruno om opsætning. 

   

 

Opfølgning fra sidste møde: 

Lise, Rigmor og Erik har været til et givtigt møde med Per Sørensen. Eet resultat er, at der nu 

arbejdes på at få ”tørlagt” de klamme garager.  

Vi drøfter forhøjelse af garageleje. Alm. forhøjelse: Fra 125 til 200 kr mdl. Vi enes om, at eksterne 

lejere – dvs folk fra andre afdelinger – skal betale 300 mdl.  

Efter nogen drøftelse besluttes den almene prisforhøjelse. Erik erklærer sig uenig. 

 

Angående det fremtidige projekt med dør-system: Astrid har talt med en beboer fra en afdeling af 

Ringgården om et låsesystem af denne type, som har kostet henved 300.000 årl i reparation og 

vedligehold. Dette skaffer Astrid mere konkret oplysning om inden næste møde. 

 

Regler for benyttelse af parkeringspladserne: De er kun til vogne tilhørende beboere samt til gæster 

og f.eks. hjemmepleje og håndværkere. 

Vi drøfter, om det er på sin plads med et lille opråb til folk om at parkere korrekt. Fremnoteres til 

næste møde. 

 

 

Årshjul: 

Have- og kældervandring. Vi overlader til Per Sørensen og varmemestrene at finde en dato snart. Vi 

sørger for smørrebrød m.m. bagefter. Karin giver besked – begge veje. 

 

 

Nyt fra Kontoret: 

Budget-kursus den 11. maj. Lise og Rigmor har meldt sig til. Deadline 29. marts. 

 

 

Varmemestre: 

Iflg. Bruno bliver der røget i kældrene. Vi enedes om at bede Bruno om at sætte laminerede notitser 

op om, at rygning er forbudt i kældrene.  

Det grønne, frønnede skur over for opgang 31 må gerne rives ned! Men indtil videre ønsker vi ikke, 

at der opføres et nyt læskur dér på stedet. Bruno får besked af Rigmor om begge disse punkter 

 



 

Aktiviteter: 

Næste møde, 13. april, har vi forhåbentlig besøg af nye beboere, som vi tilsiger til kl. 18. Astrid 

skaffer liste over nyindflyttede og sender brev til dem. 

 

Enighed om at bevilge max. 3.000 kr til Hyggeren, som har haft indbrud og mistet bl.a. deres 

dartpile. Beløb udlægges efter regning. 

 

FAB-mødet  lørdag 2. april. Tranekærparken er vært. Hyggerens lokaler kl. 15. 

Dagsorden er udarbejdet, og Rigmor mailer den til samtlige afdelingers bestyrelser. 

 

Huskeliste til kommende møder: 

Sommerudflugt 

 

Ref. astrid 

 

 

 

 


