
Deltagere:	 	 	 	 	 Paul S Hansen

	 	 	 	 	 	 	 Brian Brostrup Andersen

	 	 	 	 	 	 	 Paul Erick Woldemar

	 	 	 	 	 	 	 Ina Hansen

	 	 	 	 	 	 	 Michael Skat Barrett 

	 	 	 	 	 	 	 Tony P Andersen 

	 	 	 	 	 	 	 Kim Thomsen


Fra ejendomskontoret:	 	 Henrik Lajos


Punkt 1- godkendelse af dagsorden

Godkendt.


Punkt 2- valg af referent

Ingen ønskede at være referent- Paul Erick Woldemar påtog sig opgaven.


Punkt 3-Gennemgang af forretningsorden samt 
underskrivelse

Forretningsordenen blev gennemgået afsnit for afsnit- alle underskrev og 
forretningsordenen hermed godkendt, og taget til efterretning og efterlevelse 
i fuldt omfang.	 	 	 


Punkt 4- orientering fra ejendomskontoret

Ejendomslederen havde på et tidligere møde forespurgt om bestyrelsens 
accept af reservering af stamhus, beboerværelser og beboercafe på DAB s

hjemmeside- en enig bestyrelse anbefalede dette, og der vil også blive 
oprettet et link på afdelingens egen kommende hjemmeside til denne 
service.

Der er nu plantet frø i det store område ved Sennepshaven.Så venter vi på 
der kommer en blomstereng på området.


Vandløbet i parken startes først op når der er lavet en større oprensning af 
søen i parken. Kommunen er ind over, da de sørger for tømning og 
oprensning og fylder igen med vand.


Vi er igang med det grønne i hele afdelingen og der står hækkeklipning på 
programmet i de kommende uger.


Vi afventer den kommende affaldssorteringsguide fra kommunen, der er 
varslet til den 1. Juli d.å.




Der startes op igen med montering af kameraer i afdelingen i starten af 
Juli.Der er hjemkøbt en anden type kameraer og disse vil blive monteret 
højere oppe på bygningerne hvor der er muligt.


Næste omgang udskiftning af lejlighedsdøre starter op i uge 26. Der skiftes 
72 stk. i denne omgang.


Punkt 5- fordeling/besættelse af udvalgsposter

Følgende udvalg etableret: Byggeudvalg, badeværelsesudvalg,udeudvalg, 
forretningsudvalg, aktivitetsudvalg,parkeringsudvalg,medieudvalg, 
ordensudvalg og husdyrudvalg.


Punkt 6- valg af webredaktør

Paul Erick Woldemar blev genvalgt.


Punkt 7- fordeling af perioder ( nye bestyrelsesmedlemmer) 
2 for 2 - årig periode og 1 for 1 årig periode

Punktet blev henlagt til et snarligt ekstra bestyrelsesmøde


Punkt 8-referat fra kontorholdet

En beboer mødte op vedrørende en p. afgift- sagen overdraget p. udvalget


Punkt 9- indkomne mails/breve

a	 Sag vedrørende p. pladser i Kommenhaven- tovholder for p udvalget 
kontakter igen lejer for en afslutning- afgørelsen fremsendes til DAB til videre 
foranstaltning.


b	 Henrik Lajos etablerer et møde med Din parkering, P udvalget, 
ejendomskontor og driftchef. 


c	 Kontrakt til en af klubberne gennemgået - ingen bemærkninger.


Punkt 10- konstituering

Punktet blev henlagt til et snarligt ekstra bestyrelsesmøde.


Punkt 11-eventuelt

Bilvask på materialegården.

På beboermøde blev samme spørgsmål rejst- anmodningen kan ikke 
efterkommes.



