
Referat fra bestyrelsesmødet 4. februar 2020

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

1.Fjernelse af skabe, der kommer i overskud, når vi får nyt køle/fryseskab.

Bestyrelsen har givet varmemester Kim lov til at fjerne disse. Begrundelsen er, at vi adrig får 
mindre køle/frysere og vi derfor ikke behøver, at have skabene til at stå og fylde op i vores 
kældre.

2.Der står rigtig mange døre i vores kældre, hvor det tydeligt ikke fremgår hvilket lejemål
de  høre til

Bestyrelsen arbejder på, at få tømt alle rum for privat opbevaring. For på den lange bane 
enten at lave flere tremmerum eller leje rummene ud.
I første omgang vil vi bede jer om, at tage jeres døre hen i jeres depotrum/tremmerum.I får 
nærmere besked om hvornår det sættes i værk.

3.Lise Lyngsø og Rigmor Max ønsker at starte en genbrugsbutik

Bestyrelsen vil gerne understøtte sådanne iniativer fra beboere. Så Lise og Rigmor har fået 
lov at starte op i lokalerne i forbindels med bestyrelseslokalet og værelserne.
Hvornår de starter op, høre vi nok nærmere om 

4.Renovering af Tranen (tidligere hygger’n) og indvielse

Håndværkerne starter renoveringen 17.marts og har fremtil 8.april. I den periode kan Tranen 
af gode grunde ikke udlejes.
Vi tager senere stilling til, hvornår der er indvielse.

5.Gennemgang af udkastet til en “Serviceaftale”

Vi gennemgik, det udkast vi har modtaget fra Service chef Peter W. Sørensen. Bestyrelsen 
har nogle rettelser/ændringer. Ole og Rigmor booker et møde med Peter Sørensen inden 
næste møde

5.a Ole har fået en henvendelse til borgermøde.

Ole deltager i mødet “Bydelsgalleriet” 20/2 kl 19 i foredragssalen på idrætshøjskolen. Det er
et åben møde, så bestyrelsen vil gerne opfordre andre med lokalkendskab til at deltage.

6.Opfølgning af punkter fra sidste møde

Entredøre: Pt har afdelingen ikke afsat penge til udskiftning af disse. Og det må ikke tages 
fra indvendig vedligeholdelse.
Fartbump og asfalt: I løbet af foråret kommer der ny asfalt og bump langs de lange blokke.  
Renovering af bed ved nr 13: Sker når der igen kan plantes = forår



7. evt
affald/skralderum: husk at luk affaldsposer og aflevere pap m.v. i de rigtig container. Det er 
i orden at skrælde..... men ikke at det er rotterne. Så luk containerne

parkering: Tranekærparken mangler parkeringspladser, vi vil derfor opfordre, de som har 
garager til at bruge disse istedet for at optage parkeringspladser. Og så HUSK det er kun til-
ladt at parkere i de opmærkede båse, ikke foran skrælde-øerne og på brandvejen

Ny malede opgange: Bestyrelsen er enige om, at vores opgange er en fornøjelse at gå ind i.
Så kære beboere lad være med, at sætte jeres egne små navnesedler på postkasserne, 
og navneskiltne udenfor lejlighederne. Hvis I henvender jer til Kim i træffetiden, på mail eller 
med en lille seddel i postkassen. Ja så ordner han det ved lejlighed

Referent: Rigmor


