Referat: Bestyrelsesmøde d. 8/5 2016
Afholdt:
Dato: 8. maj 2016
Tid: kl. 10:00
Sted: Fælleshuset

Fremmødte:
Mathias (lejl 13), Lis (lejl 24), Martin (lejl 104), Mie (lejl 201).

Dagsorden:
1. Fælleshusansvarlig:
Der skal vælges en ny fælleshusansvarlig. Se dokument sendt på email inden mødet om hvad
posten indebærer.
Den fælleshusansvarlige står for at tilse fælleshuset og sørge for at der er klude mm. nok, samt at
folk rydder op efter sig og intet er gået i stykker, samt forestår udlejningen af huset.
Mie tager posten.

2. Udskiftning af energi- (varme) og vandmålere:
Arbejdet/planlægningen er gået lidt i stå, da den tidligere ansvarlige hos Kamstrup er flyttet til en
anden afdeling, så en ny skal overtage.
Mathias rykker dem.

3. Studietjek:
Der er lavet en skrivelse, som udsendes til de andelshavere der ikke har svaret eller har bekræftet
at de ikke lever op til §3.1. Skrivelsen er sendt til 4B torsdag, så den kan blive sendt ud.
Af hensyn til salg tjekker Mathias udviklingen i SU ift. husleje.
4. Energi renoveringer:
Møde med Sustain solutions:
Mathias havde møde med Sustain solutions torsdag hvor muligheder for genindvindingsanlæg
(ventilation), solceller, samt LED belysning.
Sustain solutions er et firma der støttes af PKA pension, så de dækker etableringsomkostningerne,
mod at man årligt betaler 80% af de opnåede besparelser til dem, indtil etableringsomkostningerne
er betalt tilbage.
De vurderede at der ikke var en case for etablering af genindvindingsanlæg. Afventer beslutning om

Side 1 af 2

solceller og LED belysning.
De fire sidste lygtepæle vil blive konverteret til LED af PH el snart.
Det vil blive undersøgt om man kan gøre noget ved elevatorerne hvor lyset er tændt hele dagen.
Det skønnes at der i hver elevator er to lysstofrør af ca. 20 W. Dermed er der strømforbrug for over
2.000 kr/år.
5. Skrald/storskrald:
Vi har modtaget vores fjerde skraldecontainer. Dog er erfaringen på nuværende tidspunkt, at
beboerne nu bare smider endnu mere ikke-husholdningsaffald i (især pap). Derudover er der stadig
problem med overfyldte containere, da folk bare smider i den første/nærmeste container, selvom
den er fuld og de resterende er tomme.
Det hedder sig at LTF skal tage storskrald tirsdage i ulige uger, men dette er vidst aldrig gjort. Der er
sendt klager til LTF om problemet.

6. Eksklusion af andelshaver
Den pågældende lejlighed er blevet solgt per 1/6 2016.

7. Evt.:
Mathias rykker 4B ang. ansvar for regnvand (kollegiet eller DTU).

8. Næste møde:
20/6 kl 19.
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