
Bestyrelsesmøde	  mandag	  den	  18.	  maj	  2015	  
Fremmødt:	  Tobias,	  Helene	  og	  Rikke	  
	  
Græs	  i	  haven	  
De	  steder	  hvor	  græsset	  er	  blevet	  ødelagt	  af	  container	  og	  trailer	  fra	  bygge	  projekterne,	  planter	  
entreprenør	  ifølge	  aftale	  med	  rådgiver	  Frank	  nyt	  græs.	  Indhentede	  tilbud	  på	  plantning	  af	  græs	  
afslås	  derfor.	  	  
	  
Hæk	  
Der	  mangler	  stadig	  at	  blive	  plantet	  en	  ny	  hæk	  ud	  mod	  indkørslen.	  Tobias	  indhenter	  et	  mere	  
tilbud	  så	  vi	  har	  tre,	  derefter	  vælger	  vi	  det	  billigste.	  
	  
Træ	  
Bestyrelsen	  havde	  besluttet	  at	  træet	  ud	  mod	  Tagensvej	  skulle	  fældes	  eller	  beskæres,	  da	  det	  er	  
for	  stort.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  udskyde	  dette	  projekt	  til	  vinter,	  da	  både	  fældning	  og	  beskæring	  
giver	  ekstra	  affald	  her	  om	  sommeren,	  hvor	  der	  er	  blade	  på.	  Samtidig	  vil	  en	  evt.	  beskæring	  
blive	  pænere	  hvis	  det	  gøres	  om	  vinteren.	  	  
	  
Sommerluk	  af	  varme	  
Bestyrelsen	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  en	  beboer,	  som	  foreslår	  at	  vi	  overvejer	  at	  være	  med	  i	  
kampagnen	  Sommerluk,	  der	  går	  ud	  på	  at	  spare	  penge	  ved	  at	  slukke	  for	  varmen	  hen	  over	  
sommeren.	  Rikke	  kontakter	  Sommerluk	  for	  at	  høre	  om	  dette	  er	  en	  mulighed	  for	  vores	  anlæg.	  
Bestyrelsen	  tager	  derefter	  stilling	  til	  det,	  hvis	  det	  er	  en	  mulighed.	  
	  
Krüger	  
Bestyrelsen	  er	  tidligere	  blevet	  kontaktet	  Krüger	  vedr.	  tilbud	  på	  pasning/vedligeholdelse	  af	  
varmeanlæg.	  Bestyrelsen	  har	  aftalt	  at	  Rikke	  sender	  tilbud	  ud	  til	  bestyrelsen	  igen,	  samt	  
servicerapport	  fra	  Guldager	  til	  sammenligning.	  Bestyrelsen	  vil	  herefter	  tage	  en	  beslutning	  om	  
tilbud	  fra	  Krüger	  er	  nødvendigt.	  	  
	  
Status	  på	  Tagensvej	  181,	  st	  th.	  
Lejligheden	  er	  sat	  til	  salg	  igennem	  KBH	  Mæglerne,	  og	  er	  kommet	  på	  deres	  hjemmeside.	  
	  
Nøgler	  
Rikke	  har	  aftale	  med	  Jan	  i	  morgen	  om	  overdragelse	  af	  nøgler.	  De	  bliver	  fordelt	  til	  beboer	  
tirsdag	  d.	  19.	  maj.	  Mangler	  beboer	  herefter	  stadig	  deres	  nøgle,	  må	  de	  kontakte	  bestyrelsen.	  
	  
	  
	  
	  
	  


