Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. april 2015

Tilstede:

Kjeld Poulsen (KP), Alice Brødbæk (AB), John Kjeldsen (JK), Kim Birkvald (KB),
Trille Juul (TJ), driftsleder Karsten Houdam (KH) og Lise Buhelt (LB)

Afbud:

Ricardo Mccomack (RM)

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 17. marts
2. Meddelelser fra driftslederen
3. Drifts- og energibudgetter
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra bestyrelsen
6. Afdelingsmøde 22. april 2015
• Forslag til nedtagning af skorsten
• Forslag til råderetten
• Revision af husorden
• Revision af havereglement
• Forslag fra beboer
7. Eventuelt
Ad.1.

Godkendelse af referat af 17. februar 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad.2.

Der er foretaget tv-inspektion af kloakkerne. Ved højhusene skal der lavet
kloakarbejder. Ved rækkehusene ser det godt ud. Da vi har en rørskadeforsikring vil vi
se om der er noget der kan tages over den. Arbejdet skal sættes i gang gå hurtigt som
muligt.
Bløde vinduesfuger. Der er 2 nye firmaer som har givet tilbud.
De 10.000 kr. som har brugt på konto 115, er en pumpe ved RH 66. Posteringen
forbliver på konto 115.
Der er blevet ansat en ny servicemedarbejder Jan, i en 2 måneders periode.

Ad.3.

Udskydes til næste møde.

Ad.4.

I forbindelse med udskiftning af stige strenge og faldstammer, har KP været til møde
med Byggeafdeling og Kundechefen i KAB. Der er fundet en ordning så arbejdet kan
startes op i nyt regnskabsår.

Ad. 5

Intet til dette punkt.

Ad. 6.

Vi mødes kl. 16.45 på Kineser restauranten.
KP sørger for blødt brød og paptallerkener til mødet, samt bestiller kaffe, the, øl og
vand.
John B. Sørensen foreslås af afdelingsbestyrelsen som dirigent.
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Lise Buhelt foreslås af afdelingsbestyrelsen som referent.
Karsten og Kathe er med fra ejendomskontoret, og medbringer stemmesedler og
beboerlister. JK kan ikke deltage.
Per Rydsø fra KAB kommer. Han medbringer højttaleranlæg.
Forslag
1. Legeplads stillet af RH 32. Vi foreslår at der nedsættes et legehusudvalg bestående
både beboere og bestyrelsesmedlemmer, som tager stilling til pris, indhold og
placering. De skal udarbejde materialet som kan fremlægges på næste års
afdelingsmøde.
2. 1) Halvtag ved rækkehusene. Stillet af RH 38. Der er blandet meninger i
bestyrelsen om dette.
2) Udvidelse af have på lige numre stillet af RH 38. Det kan ikke lande sig gøre at
udvide haverne. 9,5 meter fra midten af vejen og ud til hver side, er offentlig vej.
3. Cykelstativer ud for RH 3. Det kan vi ikke bakke op om.
4. Fjernelse af skorsten i rækkehusene stillet af afdelingsbestyrelsen
5. Trampoliner i haverne stillet af afdelingsbestyrelsen.
6. Bassin i haverne stillet af afdelingsbestyrelsen.
7. Legehuse stillet af afdelingsbestyrelsen
8. Stensætning stillet af afdelingsbestyrelsen
9. 75 års jubilæum stillet af afdelingsbestyrelsen

Ejendomskontoret sender et sæt af forslagene ind til sekretæren i KAB, samt kvittering om at
forslagene er omdelt til alle beboerne i afdelingen.
Ad. 7.

Intet til dette punkt.

Ad.8.

Kommende møder:
16. april 2015 Møde med Rebildhuse om fællesdrift
22. april 2015 afdelingsmøde i Vanløse Kulturhus

Referent Lise Buhelt
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