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Ref. nr. 277 Bestyrelsesmødet: Sidste møde:  Referent: 
   040515  070415  Karsten Lundgren
    
Til stede: Allan Nielsen, Karsten Lundgren, Kurt Christensen,  
Per Ovesen, Jens Frid, Jannie Gøth og Henrik Pedersen 
Gæst Poul Erik Pedersen fra AI a/s 
Afbud: Mogens Bøje, Dorthe Niebling og Bo Barting. 
 

Bestyrelsesmødet mandag den 4. maj 2015 kl. 19:00 

  
Dagsorden 

1. Referat 
2. Meddelelser 
3. Måler projekt / overslag fra A1-gruppen 

4. Facadeudskiftning  
5. Vedligehold og husorden 
6. Beboerhenvendelser p-parkering 

7. De 9 / Temadag 

8. Arrangement for personale og bestyrelse 

9. Nyt til www 

10. Evt. og næste møde 

 
Ad. 1. April referat godkendt. 
 
Ad. 2. Formand. Tranemosegård holder repræsentantskabsmøde d. 26. maj. Jens Frid 
genopstilles som kritisk revisor. 
De som ønsker at deltage må tilmelde sig til Vibeke i BO-VEST senest den 21. maj. 
BO-VEST holder repræsentantskabsmøde den 26. maj. Allan og Karsten deltager. 
Hanne Schiøler - fra Tranehaven holder 70 års fødselsdag i Beboerhuset Tranehaven. 
Der gives en fælles opmærksomhed, vores bidrag er 1,50 kr. pr. bolig.  
Ejendomsmesteren. Der blev besvaret et par spørgsmål vedrørende 
månedsregnskabet.  



Tilbud på fuld opstregning (sider og bagende) af P-båse indhentet: pris 99.592 kr. 
Tilbud godkendt og igangsættes. 
Jannie. Løs lægte på legeplads er blevet fjernet.  
 
Ad. 3. Ingeniør Poul Erik, AI, gennem gik bestilte forslag til ansøg til kommunen om 
dispensation for installation af varmemålere. 
Forslaget blev vedtaget og Poul Erik går videre med sagen over for kommunen. 
Poul Erik informerede os om,at vi måtte forvente, at vi skal skifte vores rørinstallation ud 
om 5-10 år, da det ikke forventes at kunne holde længere.  
 
Ad.4.  Arbejdet på prøve-facaden i Gurrelund 29 er i gang. 
Det undersøges, hvad det koster, at få monteret et udhæng over hoveddøren, gerne et 
par forskellige modeller. Tilbuddet skal forelægges som et separat forslag på det 
ordinære afdelingsmøde i september uafhængig af facaderenoveringen. 
BO-Vest har fået tilladelse til at opstarte undersøgelserne om, hvordan de nye udestuer 
skal se ud. 
 
Ad. 5. Udsat. Inden næste møde sendes oplæg til husorden og vedligeholdelses-
reglement til bestyrelsen 
 
Ad.6. Kassevogn giver P-problem i Bjerrelund. Formanden har kontaktet politiet, men 
de kan ikke givet et entydigt svar, da tolkning af parkering i P-bås kan tolkes forskelligt. 
Der sendes derfor en informationsskrivelse ud om problemet og med en henstillen om 
hvordan generne kan minimeres. 
Det undersøges om der kan laves en lokal bestemmelse vedrørende parkering i P-båse 
 
Ad.7. De 9. holder møde den 11. maj. Allan, Jannie og Henrik (halv dag) deltager i 
temadagen den 30. maj 
Der er kultur- weekend den. 12.-14. juni. 
Afdelingen deltager også i år i den fælles juletræsfesten. 
 
Ad. 8. Arrangementet planlægges til enten den 20. eller 27. juni. 
 
Ad.9. Forventer at den nye software snart er færdig, så oplæring kan starte. 
 
Ad. 10. Tennisbanen mærkes op.  
Jannie vil sammen med Dorthe se på hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre 
legepladserne. 
Beboermødet planlægges til tirsdag den 22. september. 
 
Næste møde tirsdag den 2. juni 

 
 


