
Referat fra 11. februar 2021


Tilstede: Karin, Lise, Henrietta, Erik og Rigmor


Grundet comid-19 var suppleanterne ikke inviteret til 


1.	 Karin har haft kontakt til Fastspeed om åbning af det fibernet, der blev gravet ned af TDC.

	 Åbningen er uden omkostning og det har ingen konsekvens for voresnuværende tv-aftale.

	 En åbning vil ikke påvirke vores nuværende priser.

	 Beboerne har mulighed får mulighed for at vælge, mellem de operatører, som har en aftale 	
	 med TDC (om brug af fibernettet) feks Fastspeed. Det betyder dog, at de som vælger det, 	
	 skal have en boks ind i lejligheden.

	 Bestyrelsen er enige om, at vi ikke pt. får åbnet fibernettet,  men vil tage det op på ordinær 
	 beboermøde i september 2021.


2. 	 Der er blevet lavet, så man kan vaske til kl. 21 i blok B (butiks og kontor blokken). 

	 At der kun er blevet den mulighed i blok B, er fordi det ikke er til gene for beboere.


3.	 Udskiftning af vinduerne i blok B og A mod havesiden starter i uge 7. Alle beboerne i de 	
	 berørte blokke har fået brev fra administrationen. Bestyrelsen forventer at beboerne får 		
	 besked, hvis der sker ændringer i planen.


4.	 Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer, om at der er en altan, som er lukket 		
	 med armeret plastik. Afdelingsbestyrelsen vil henvise til ordensreglementet, hvor der står 	
	  “såfremt man ønsker at opsætte markiser og solsejl, skal tilladelsen indhentes forud hos 	
	 bestyrelsen” (citat slut). Bestyrelsen vil undersøge om dette også gælder armeret plast.


5.	 Bestyrelsen har erfaret, at der trækkes strøm fra standeren ved nr. 31 overfor garagerne.

	 vi vil gøre opmærksom på, at strømmen her betales af alle lejere og kun må bruges til 	 	
	 støvsugning af biler.

	 Har man brug for strøm til feks elbiler, skal strømmen trækkes fra egen lejemål.


Evt:	 Fliserne ved udgangen mod garagerne ved nr. 31 ligger meget ujævnt. Hvis man ikke er 	
	 opmærksom, kan der nemt ske en faldulykke her. Vi vil snakke med varmemesterne om at 	
	 fliserne lægges om, når vejret tillader det.


Referent: Rigmor


Næste bestyrelsesmøde:	 	  4. Marts 2021 kl 17.


