Referat fra bestyrelsesmødet den 5/11-2016 - Kirkehøj Etagehuse
1. Referatet er godkendt
3. Der er stille, ingen flyttesager pt.
Vi ser på ventilationen ved blok 7, da vi ikke vil fjerne den, hvis tagboligerne kommer.
Festlokalet bliver nu rengjort, men ikke komfuret.
Der er gået nogle glas, så der skal suppleres lidt op og der skal skaffes nye
termokander. Der skal købes to for erstatte dem.
Økonomien er fin, vi har brugt 600.000kr, så vi har måske penge tilovers til solbænke i
foråret.
D. 22/11 er årets sidste bestyrelsesmøde, men Kurt kan ikke komme, da han skal deltage
til et andet møde. Vi rykker det til d. 29/11 kl. 19.30.
Kurt anmoder om telefon penge og bestyrelsen siger god for det.
Hvad skal vi spise på afdelingsmødet? Phillips smørrebrød spørger vi, om kan lave
varmeafgivelsen til afdelingsmødet og smørrebrød til beboermødet.
Indkommende forslag:
1. Hjertestarter, den har vi ansøgt om.
2. Fjernelse af tvungen TV abonnement. Der kommer et møde om det med en rådgiver fra KAB
torsdag d. 10/11-16 kl. 13-15.
3. Borde og bænke ved grillpladsen renoveres
4. Der skal sættes parasol op.
5. Hegn om grillplads med låge, så man kan holde fritstående hund inde.
6. Halv overdækningen over grillpladsen.
7. Halv overdækningen over tørregårdene.
8. Reparation af puds i kælderen.
4. A) Intet nyt
B) Intet nyt
C) Der er møde d. 10/11
D) Poplerne og tujaers skal skæres ned, men det ventes der lige med. Bedene fjernes
først til foråret.
E) Intet nyt.
F) Det er der styr på.
G) Linje 5C går efter planen.
H) De skal bare bestilles. Der vil blive plads til 5 cykler mere.
I) Her vi været inde på.
5) Der er gået en pære i opgang og udenfor i blok 3.
Der bliver sat lys op med bevægelsescensor, når vi skifter ledninger og lamper i
opgangene.
Døren ned til cykelkælderen er fjernet i blok 3 med karm og det hele.
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