Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00-20.15
Tilstede: Jan (driftsleder), Børge (KAB), Øyvind (21) – formand, Kirsten (30), Anne Mette (33) – referent, Jette
(30), Bertel (48), Mai-Britt (51)
Afbud: ingen
1. Dagsorden og referat
Dagsorden er godkendt; referat fra sidste møde er godkendt.
2. Opfølgning fra sidste møde
Intet til dette punkt.
3. Nyt fra Jan/Børge
- Det årlige vand- og varmeregnskab: langt de fleste beboere har fået penge tilbage på
varmeregnskabet, mens en del har efterbetaling på vandregnskabet.
- Forbrug: overskud 27.413 på det totale forbrug indtil nu.
- Cykelstien: det sker forholdsvist ofte, at der kører biler på cykelstien mellem stok 3 og 4; Jan vil
kontakte kommunen med ønske om en pullert.
- Parkering på vejen: der er stigende problemer med parkering på vejen, hvilket giver farlige situationer.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at parkering på vejen IKKE er tilladt. Jan undersøger muligheder for
skiltning, maling på vejen eller lignende.
- Udendørsbelysning: udendørsbelysningen er nu næsten up-to-date.
- Røgalarmer: der vil blive indkøbt røgalarmer til alle lejemål i 2017.
- Låsesystem: der vil komme besked fra låsesmeden ang. opdatering af låsesystem.
- Restaffald: der vil blive udsendt ”nyhedsbrev” om affaldsordningen.
- Udlejning af fælleshus, mens Jan har ferie: bestyrelsen tjekker op på udlejninger af fælleshus, mens
Jan har ferie.
4. YouSee
Bestyrelsen drøfter mulighederne for en ændret aftale med YouSee. Børge undersøger, hvad der helt
præcist står i den nuværende aftale i forhold til fravalg, og aftaler møde med Havrevangens kontaktperson
hos YouSee.
5. Hjemmeside
Frederiksborg Boligselskab har fået ny hjemmeside for de enkelte afdelinger. Opstart og opsætning af
hjemmesiden sker hos boligselskabet, herefter overgår vedligehold til afdelingen.

6. Punkter til afdelingsmøde og ønsker til budget 2017
Jan og Børge er ved at se på budget 2017 mht. nødvendigt og ønskeligt vedligehold. Bestyrelsen kommer
med ønsker på næste bestyrelsesmøde.
7. Eventuelt
Velkommen til de nye beboere i nr. 6.
8. Næste møder
Bestyrelsen mødes normalt kl. 19 den 1. onsdag i måneden, januar og juli er dog mødefri.
Næste møder er planlagt til:
Onsdag 4. maj – med markvandring fra kl. 18
Onsdag 1. juni
Afdelingsmøde planlægges til onsdag den 7. september.

