Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 17. februar 2016

Tilstede:

Kjeld Poulsen (KP), Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB),
driftslederassistent Kathe Amstrup Schlichting (KS), driftschef Per Rydsø og Lise
Buhelt (LB)

Dagsorden: 1. Faldstammer stigestrenge. Per Rydsø deltager i punktet
2. Godkendelse af referat af 25. januar 2016
3. Udestående sager
 Legepladsudvalg
 Lys Rundholmen ulige numre
 Sommerfest - Telt
 Parkering Rundholmen 5 - 65
4. Drift og energibudgetter
5. Fastelavn 7. februar regnskab
6. Reglementer (godkendelse)
7. Meddelelser fra formanden
8. Meddelelser fra bestyrelsen
9. Årsfrokost
10. Eventuelt.

Ad.1.

Per Rydsø forklarede hvorfor udskiftning af faldstammer mv. var lavet som en
byggesag. Det er i samarbejde med KAB’s byggeafdeling.
Beregninger for 1-års, 3-års og 5-års byggeperiode blev diskuteret.
Afdelingen ønsker ikke at der bliver lavet en byggesag, men at arbejdet gennemføres
med som en renoveringssag med én udskiftning af gangen for at forstyrre og belaste
beboerne så lidt som muligt.
KP tager kontakte til Byggedirektør Rolf Anderssen, for at få afklaret hvordan
processen kan foregå.
Per Rydsø kikker på henlæggelserne til det kommende budget.
Rapporten, som beskriver murværks-bindere som er ved at tæret op, blev drøftet.
Ifølge rapporten, kan vi bore nyt murbindere, ind i indervæggen, som er meget stabile.
Hele projektet vil koste afdelingen ca. 5 millioner kr. Det kan muligvis lade sig gøre at
få dette projekt ind i handleplanen.

Ad.2.

Referat fra 25. januar 2016 blev godkendt uden kommentarer.

Ad.3.

Udestående sager
 Legepladsudvalg – der afholdes møde i udvalget den 23/2 2016 kl. 19.
 Lys Rundholmen ulige numre – Det skal undersøges om lys i baldakinerne,
som tænder samtidig med vejbelysningen, eller pullerter som kan opsættes ved
træerne. Vi beder driften om at om at undersøge mulighed og priser.
 Sommerfest. Lise starter sommerfestudvalget og for at finde en dato. Udvalget
finde ud af om der skal indkøbes et nyt telt, da det gamle er gået i stykker.
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Ad.4.

Parkering Rundholmen 5 – 65 – Københavns Kommune, Politisk betjening Center for Parkering, har forespurgt om de må nedtage vores ”gamle” p-skilte,
da disse menes at forvirre p-vagterne. Vi godkender nedtagningen. De skal så
blot indhente en tilladelse til nedtagningen fra politiet.

Der er endnu ikke modtaget de månedlige energibudgetter.
Konto 115: Det ser godt ud og ligger under budget.
Konto 116: Det ser godt ud og ligger under budget.

Ad. 5

Fastelavn kostede i alt 5.108,39 kr. Arrangementet gik rigtig godt.

Ad. 6.

Der var en sidste lille rettelse. Reglementerne vil blive sendt til kopiering og
omdeling.

Ad. 7.

Afdelingsmøde afholdes mandag den 25. april 2016 kl. 18.30 i festsalen i Vanløse
Kulturhus.
Den 26. april 2016 afholdes repræsentantskabsmøde i BL’s 1. kreds. KP, AH og LB
deltager.
Serviceomkostningen på vores Olivetti kopimaskine er steget med 24 % pr. 1. februar
2016. Vi opsiger serviceaftalen.
Flyttemeddelelser:
RH 8 - genudlejet pr. den 15.03.2016.

Ad. 8.

Intet til dette punkt.

Ad. 9.

Vi mødes kl. 17.50 foran Damhuskroen.

Ad. 10.

Intet til dette punkt.

Referent Lise Buhelt
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