Bestyrelsesmøde 08-11-2011
Formalia
Fremødte er Ole Madsen, Søren Hansen, Jeanet Grønbæk, Anders Bruun, samt Martin Jespersen (lejl. 24).

Status: Regning fra Brunata
Søren siger at regningen giver mening, og han er også enig i at det skal spredes over to år, da det er et ret
stort beløb. Det ér vores målernummer, og ikke naboernes.
Det lyder også på Administrators svar på vores forespørgsel fra sidste møde, som om at det vil blive fordelt
retfærdigt til dem der rent faktisk har brugt det, i forbindelse med fraflytning og så videre. Vi vil sende en
mail til Administrator igen, for at være helt sikker på at dette er tilfældet. I så fald er bestyrelsen enige i at
splitte regningen over 2 år.

Status: Havedage
Der var 19 der mødte frem til. Af dem var der 13 der aldrig havde svaret tilbage, så 6 personer tilkendegav
at de ville komme, men mødte aldrig. Anders sender listen videre til administrator.
Græsslåning
Der har tilsyneladende aldrig været en kontrakt på græsslåning med Campusservice. Nu har vi så vinteren
til at finde ud af hvad vi gør til foråret, vi kan komme på 3 muligheder:




Vi køber vores egen græsslåmaskine, og klipper det på frivillig basis (udgifter til benzin og maskine).
Vi betaler os fra det hos CampusService.
Vi betaler os fra det hos andre (eksempelvis ISS).

Førstnævnte vil klart være billigst, men kræver at vi kan organisere nok frivillige.
Fejning af opgange
Anders laver en ny seddel, med start fra 21. november.
Cykelrazzia
Søren lavede under havedagene en intermistisk cykelrazzia, hvor han har flyttet de cykler, der ser ud til at
være ubrugte, om på den anden side af cykelskurene. Vi laver en ordentlig cykelrazzia til foråret. Vi skal selv
køre cyklerne væk, så det skal være i forbindelse med en havedag.

Status: Lejlighed 8
Der er indhentet tilbud, og pt. venter vi på at taksator fra forsikringen vender tilbage, og så bliver arbejdet
sat i gang.

Parkeringsbeviser
Vi kan ikke få flyttet biler der holder parkeret ulovligt. Vi må dog ikke skrive parkeringsbøder uden tilladelse
fra DTU.

Skilte fra DTU
Vi har ikke hørt noget fra DTU længe.

Modificering af skraldeskur
Anders foreslår at bygge en form for tværmur (af træ) derovre, og lægge et ”tag” på skuret, så der kun er
plads til de 3 containere. Eventuelt kan det laves til en skur, så der er plads til at stille en plæneklipper,
trillebør og sådan. Eventuelt kan det laves til en havedag; hvis design og materialer er købt ind i forvejen,
kan det nok godt sættes op på én dag. Eller det kunne måske sendes i ”udbud”, og gøres inden.
Billeder/Sedler til ophængning
Søren kan skaffe A3 lamineringslommer. Billeder og tekst (på engelsk og dansk) om at folk ikke skal
deponere storskrald, kan forhåbentligt hjælpe lidt.

Snerydning (ISS?)
Søren køber salt.
Derudover vil Ole skrive til ISS og høre, om det er muligt at få en snerydningsordning (uden
rengøringsordningen). Man kan også spørge Morten Kvist Hviiiiiit hos PKS.

Status på låsesystem
Søren har læst specifikationer, og fundet ud af at der skal bruges en stor magnetlås (da det er en yderdør).
Den koster 20 kr. mere, og er 3 cm større. Han vil så have Danbit til at lave et komplet tilbud inkl. brikker.
Der skal også være et system (gerne med nøgle) der kan afbryde strømmen til magnetlåsen.

Status på sænkelse af boligydelse
Det lader ikke til at der er noget at gøre, administrator har undersøgt hos DTU mht. grundleje og
kommunen mht. renovation.

KAF-repræsentant
Der er flere interesserede. Vi kan høre Peter om han synes at det er i orden at der kommer mange med til
mødet i december. Hvis han kun vil have et par stykker, må vi få en bekræftelse fra 2 personer inden
(repræsentant og suppleant).

Mail fra Bent
Bruun har ikke hørt tilbage endnu. Vi afventer.

Eventuelt
Der er nogle beboere der har problemer med luft i radiatorerne. Én beboer har meddelt at han lufter sin
radiator ud HVER dag, ellers banker det om natten (måske er det bare fordi ventilen ikke er motioneret?).
Vi ved ikke hvad omfanget er på dette, men vil undersøge det. Vi venter lidt, og hænger sedler op i
opgangene, om at folk gerne må melde tilbage, hvis deres radiatorsystemer eller gulvvarmer ikke virker.
Martin Jespersen vil gerne høre hvorfor hækkene foran andelskollegiet skulle klippes så lavt i forbindelse
med sidste havedag. Søren forklarede at det er på grund af DTUs politik, om at det enten skal holdes som
træer eller buske. Martin ærgrer sig over at bestyrelsen dikterede at hækkene skulle klippes til en havedag,
i stedet for at det blev drøftet blandt beboerne. Vi vil prøve at høre DTU, om det er muligt at få lov til at

lade hækkene vokse højere. Alternativt at kunne få lov til at have et hegn til adskillelse som over på
Andelskollegiet Kollegiebakken.

Næste møde
Næste møde afholdes om eftermiddagen søndag den 4. december.

