
Bestyrelsesmøde for Stefansgården Dato: 15.10.2014

Referat af bestyrelsesmødet d. 15.10.2014.

Fraværende: Martin var fraværende til mødet. Lars og Mikkel var ikke deltagende, da de ikke var
inviteret til dette møde.  

Tilstede: Claus, Rolf og Najat og referent. 

1. Godkendelse af forrige referat: Dette er godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af forrige dagsorden: Dette er godkendt uden bemærkninger.

3. Punkter til eventuelt:

- Forskellige priser på vaskemaskinerne

- P- vagter i gården

4. Beretning til afdelingsmødet d 30.10.2014:

Hertil vil bestyrelsens beretning blandt andet omhandle, hvad er der sket siden sidste 
afdelingsmøde, og berette om de opgaver der er løst eller mangel på samme. Beretningen 
er lavet i en enig bestyrelse, dog er det Claus der vil udforme og fremlægge den endelige 
beretning. 

5. De indkommende forslag til afdelingsmødet d 30.10.2014:

I skrivende stund er der behandlet 2 forslag fra en beboer og bestyrelsen stiller ligeledes 
med 2 forslag. Forslagene foreligges til det kommende afdelingsmøde. Dog er fristen for 
indkommende forslag til og med d 16.10.2014.

6. Valg til bestyrelsen og SAB repræsentationsorganisation:

Der er ledige poster både til afdelingsbestyrelsen og SAB repræsentation organisation, 
dette er præciseret i indkaldelsen til afdelingsmødet. Desuden vil blive posterne til SAB 
repræsentationsorganisation blive forklaret og belyst til selve afdelingsmødet, da posterne 
ikke fremgår af indkaldelsen til afdelingsmødet. Dette skyldes en fejl, beklageligvis. 

Rolf genopstiller til afdelingsbestyrelsen.
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7. Eventuelt:

- Forskellige priser på vaskemaskinerne:  

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der skal udskiftes vaskemaskiner på sigt, hvorfor
det er mere hensigtsmæssigt at vente med at installere differentieret priser på 
vaskemaskinerne pr. vask alt efter programvask, da dette bliver en dobbelt udgift for 
afdelingen.

- P- vagter i gården:

En beboer har oplyst bestyrelsen, at det er undersøgt og oplyst, at Københavns 
kommunes P - vagter har lovhjemmel til at udstede p- bøder i Stefansgården, men 
udelukkende i Stefansgade - blokken, hvis der forekommer ulovlig parkering af biler.

Denne del af gården er åbenbart privat vej. Denne oplysning er ny viden for 
bestyrelsen. 
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