Referat: Bestyrelsesmøde d. 29/8 2016
Afholdes:
Dato: 29. august 2016
Tid: kl. 19:00
Sted: Fælleshuset

Fremmødte:
Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Mie (lejl. 201), Jonas (lejl. 221), Christopher (lejl. 209).

Dagsorden:
1. Opsamling/Orientering:
a. Skrald/storskrald:
Efter gentagne klager siden slut-februar har LTF langt om længe afhentet storskrald.
Beboerne skal dog blive bedre til ikke at overfylde containere, og ikke stille glas og pap
o.lign. I skraldeskuret.
b. Håndtering af regnvand:
DTU er bedt om møde ang. problemet.
Sidste år sagde DTUs overgartner, Bent Mikael Andersen, at vi var koblet på DTU’s samlede
faskine system; årsagen til at det ikke fremgår af tegninger, som Bent selv har fremsendt til
Mathias, skyldtes mangelfulde tegninger/manglende kvalitetssikring. Men nu siger han, at
vi ikke er koblet på.
Det andet andelskollegie er koblet på, Mathias har kontaktet deres bestyrelse for at høre
hvad deres aftale er med DTU, men har ikke fået svar inden bestyrelsesmødet.
Mathias rykker Annette for normal retspraksis for grundejer og regnvand.
Lis ønsker at deltage på mødet med DTU.

c. Venteliste:
Der er pt. 74 unikke personer på ventelisten.
Kategori A: 50.
Kategori B: 38.
Kategori C: 35.
Mathias kontakter Clara mht. at få dem til at overtage arbejdet med ventelisten, som aftalt
på sidste bestyrelsesmøde.
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d. Udskiftning af vand- og varmemålere:
Brunata har, efter gentagne rykkere, godtaget vores opsigelse af dem.
Dog har de ikke svaret mht. endelig slutaflæsning.
Derfor kontakter Mathias i løbet af denne uge Techem og/eller Fjerring om, at de kan få de
gamle målere efter udskiftning og foretage det som del af den nye aflæsning.

2. Havedage:
10/9: Mie
2/10: Martin
6/11: Mathias
4/12: Jonas
Der holdes cykel razzia i november.
Mathias har en gammel seddel liggende, som tilpasses og udskrives.

3. Fjernvarme:
Tilbuddet fra Vestfor er sendt til bestyrelsen på email sammen med dagsordenen.
Clara er d.d. blevet spurgt om bestyrelsen kan underskrive tilslutningserklæringen eller om det skal
op til GF.
Mathias sender Vestfors tilbud til DTU for tilladelse til at gå videre med det.
Mathias spørger Vestfor om mulighed og pris for at få fjernvarme i fælleshuset også.

4. Konvertering af belysning til LED:
Tilbuddet fra Fischer lighting er sendt til bestyrelsen på email sammen med dagsordenen.
Bestyrelsen er positive overfor konvertering, men der skal ses på om der er penge til det i
indeværende år.
Mathias spørger Clara om vores økonomi.
5. Evt.:

6. Næste møde:
9. oktober kl. 10:00.
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