
Referat af bestyrelsesmøde Tranekærparken afd. 8. 15. maj 2018. 
Til stede: Helle, Karin, Erik, Astrid. Fraværende: Karen. Referent: Astrid. 
 
Referat af 17. april 2018 er godkendt. 
 

1. Meddelelser 
2. Budget og forbedringer. 
3. A propos gårdvandringen. 
4. “Fejl og mangler”. 

 
Punkt 1: Karin fortæller, at det har været særdeles problemfyldt at samarbejde med yousee 
om bredbånds-forbindelsen til vores nye kontor-pc. Meget dårlig support. Men det er dog 
lykkedes til sidst - efter en måneds besvær. 
Erik fortæller, at nu er møbler og sengetøj mv. i gæsteværelserne skiftet ud. Vi beser det og 
synes, det ser fint ud. 
Viceværtkontoret ligger inde med et vaskekort, som vi kan låne, når gardiner m.m. i 
gæsteværelserne skal vaskes, fortæller Karin. 
Der er 29 tilmeldte til udflugten i juni! 
 
Punkt 2: Angående næste års budget. Karin foreslår, at der sættes midler af til at forbedre 
samtlige de gamle faldstammer. Metode: “Strømpeforing” i stedet for at udskifte. 
Karin fortæller, at nogle beboere har påtalt, at der er nogen, der kører “ræs” oppe fra den 
øverste blok og ned til vejen. Et par hastighedsdæmpere på den rute må kunne afhjælpe 
problemet. 
Flere har besvær med radiatorstøj. Der skal fagfolk til at se på det næste budgetår. 
Et listigt forslag: Der kunne opføres en sjette Tranekærpark-blok langs med Tranekærvej, 
mellem kontorbygningen og blok 1c (25 - 31). 
Leasing-løsning af behovet for udskiftning af vaskemaskiner. 
Nyt låsesystem må snart installeres. 
  
Punkt 3: Da det var blevet påpeget, at der voksede meget ukrudt, bl. a. brændenælder, 
opstod der tvivl om, hvorvidt problemet måtte afhjælpes med pesticider. Umiddelbart blev 
dette stoppet. - Vi drøfter sagen: Måske kunne der laves en ugiftig blanding af salt, eddike 
og en dråbe sulfo. Flere af os mener, at vi på ingen måde må tillade brug af pesticider. Hele 
boligforeningen ønsker at kunne betegnes som bæredygtig. Pesticider kan vel ikke høre 
sammen med bæredygtighed… 
Vi tager det med på generalforsamlingen i morgen aften til drøftelse under eventuelt.  
 
Punkt 4: “Fejl og mangler”. Vi venter stadig på opslagstavler i opgangene 39, 1 og 2! Vi 
glæder os også til at få den ekstra udhængskasse hængt op ved hhv. opgang 9 - 11 og 
opgang 25!! 
 
 
Næste møde: 12. juni kl 10. Karin har (hjemmebagt!) brød med. 


