Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 1. – Præstehaven
Tirs. d. 2. aug. 2016
Tilstede: Lone, Nick, Shahab, Rino og Susanne (ref.)
Afbud: William
1. Beboerhendvendelser:
Ingen.
2. Nyt fra adm. herunder økonomi
Budgetudkast taget til efterretning.
3. Nyt fra varmemester – herunder spørgsmål til Ryan:
Ryan, hvordan håndterer vi det her?
Grundejerforeningen Præstehaven har opsat et vejbump som vi ikke helt ved
hvordan vi skal håndtere. Bumpet er på vores vej, men vi er ikke blevet spurgt
om lov til at de må opsætte det. Det er yderst generende at køre over, og det er vi
nødt til at gøre for at komme til vores garager.
Formanden for grundejerforeningen Præstehaven har meddelt Rino at der er
lavet grafitti på gargagerne og at asfalten ved garagerne trænger til at blive
skiftet. Samtidig meddeler han at de holder sommerfest den 27. aug. og at de, i
den forbindelse, vil spærre for adgangen til garagerne.
Vi opfordrer Rino til, i samarbejde med Ryan, at meddele formanden for
grundejerforeningen, at vi nok skal tage os af det der vedrører afdeling 1. men at
han skal tage kontakt til administrationen mht. garagerne. Afdelingens holdning
til at grundejerforeningen spærrer for adgang til garagerne (det drejer sig om de
garagerne fra ca. 8-14) er, at det ikke kan være rigtigt at det er dem der sætter
dagsordenen. Garagerne udlejes gennem vores udlejningsafdeling, og det må
derfor være udlejningens opgave at gå i dialog med formanden i
grundejerforeningen og de berørte lejere af garagerne.
Rino udsender ny vejledning i hvordan vi skal håndtere vores affald.
3. Nyt fra bestyrelsen:
Budgetmøde:
Nick, Lone og Susanne kommer til budgetmødet. Vi vil gerne bede om budgettet i
papirform. Et eksemplar til Susanne og et eksemplar til Lone og Nick.

Beboermødet:
Vi vil gerne bede om at der, på indkaldelsen bliver opfordret til at man tilmelder
sig beboermødet.
Rino bestiller lokale og smørrebrød.
Lone genopstiller ikke.
5. Evt.

