Lille Odinshøj
Referat af bestyrelsesmøde 27. juni 2016
Til stede var: Jens Poulsen, Brit Berg, Annelise Pfeiffer, Kirsten Petersen, Klavs Nielsen og Carsten
Lund (referent).
1 Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
2 Formanden orienterer.








Der er kommet forslag om fælles arbejdsdag til foråret. Forslaget blev positivt modtaget af
bestyrelsen. I løbet af efteråret vil bestyrelsen se på emner for fælles indsats.
Velkomstkomite for nye beboere. Bestyrelsen vil finde kontaktpersoner i de enkelte dele af
bebyggelsen.
Der er kommet henvendelser om sommerfesten. Sommerfesten hører under kunst- og
kulturklubben og bestyrelsen vil referere modtagen kritik over for klubben. Bestyrelsen vil
overveje, om man kan støtte kunst og kulturklubben i forbindelse med fremtidige
sommerfester.
Der er forstyrrelser i betjeningen af markiserne – især i bygning A på de øverste etager.
Fjernbetjeningerne skal omstilles til nye frekvenser. Formanden vil kontakte Brian for at få
det ordnet.
Markiseforsikring er på plads.

3 Orientering fra udvalgene
Økonomi- og bygningsudvalget.




Der er udarbejdet en liste over de mest presserende arbejder. Bestyrelsen godkendte at
arbejderne sættes i gang.
Træterrassen ved restauranten er farlig at færdes på og vil blive afspærret.
Der vil blive indhentet tilbud på gennemgang af kloakker og faldstammer.

Køkkenudvalg.


Menuplanen for juli er kommet meget sent frem. Der tales med Heidi om det.

Cykelbanden vil fortælle om resultatet af razia-en i næste nummer af Hugin
Salg af lejligheder går fint.
4 Bordet rundt


Der står ofte døre åbne, som bør være lukkede. Alle opfordres til at holde yderdøre lukkede.






Der er fundet persiennebeslag, der kan bruges på de øverste etager. Der er sat opslag op i
receptionen om køb af beslag.
Referatet fra generalforsamlingen indeholder i punkt 8 en vedtagelse af forhøjelse af
boligydelsen. Det beror på en fejltagelse, og bestyrelsen vil bede DATEA om at udsende en
korrektion.
Bibliotek/TV-stue er blevet kraftigt ommøbleret og TV-et er blevet smadret. Bestyrelsen
kontakter de frivillige for at finde en løsning. Tv-et er en forsikringssag.

5 Næste møde
Næste møde er den 25. juli.
Carsten Lund

