
Bestyrelsesmøde 7. januar 2020

tilstede: Peter, Ole, Erik, Henrik og Rigmor
afbud:Karin

Entrédører: 
Ole har fået en forspørgelse om udskiftning af éntredørene Ole undersøger, om man må gøre det
indvudelt og bruge pengene på indvendig vedligehold til det.

Trafikken på Tranekærvej:
Det er svært at komme ud på Tranekærvej ved butikstorvet og dreje til venstre. Dette tror vi kommer
til at bliver forværret når boligerne på skolegrunden, bliver beboede
Ole undersøger ved kommunen om der er en langtidsplan for løsning af trafik problemerne på
Tranekærvej. 

Priotering af anskafelser og veligehold af Tranen:
Bestyrelsen er enige om at Tranen trænger til et løft. I første omgang bliver der sat nyt komfur og
køle/fryseskab ind. Kim har bestilt dette.
Peter Sørensen indhenter tilbud på maling af Tranen og ny gulvbelægning af træ.Tilbudet bliver
sendt til bestyrelsen og forhåbentlig sat i gang hen over sommeren.

YouSee eller hvad?
Rigmor har fået henvendelse fra nogle beboer, om at vi i Tranekærparken kollektivt kan få Stofa i
stedet for YouSee.
I dagens Danmark må man ikke tvinge brugerne til en bestemt udbyder af tv og internet. Som
enkeltperson kan man opsige sit abonoment hos YouSee og indhente tilbud hos en anden udbyder
f.eks Stofa.

Fartbump langs de lange blokke (butikstorv til nr.23)
Der har  været flere tilfælde af biler, der køre alt for hurtig på denne strækning. Ved man hvem bilis-
terne er, er det en god ide at henvende sig til kontoret.
I.flg. vores ordensreglement, skal man “HUSKE at køre langsomt på boligvejene” og det skal alle
overholde.
Desuden vil der komme 2 bump på denne strækning

Oprydning af kælderrum:
Afdelingsbestyrelsen oplever i stigende grad, at der står stole mv, hvor det ikke fremgår, hvem ejer-
ne er.
Afdelingsbestyrelsen vil senere orientere om en plan for dette arbejde.

Serviceaftale:
Næste møde bruger vi på at finpudse den, så den passer til Tranekærparken.

Eventuelt:
Der er en stigning i tyverier fra tørrerummene. Derfor opfordre vi på det kraftigste, at holde dørende
lukkede og låst.
Skal vi have en sommer udflugt eller en sommerfest. Måske både og. Tages op på næste møde

referent
Rigmor  


