Referat af Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9. april 2013.
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder (KL)
Ole Frederiksen (OF)
Bendt Kirstein (BK)
Thomas Nielsen (TN)
Jeannie Praegel (JP)
Leon Nyberg (LN)
Annie Dalgaard (AD)
Lizzie Aakeson (LAA)
Hanne Schimmell (HS)
Ewa Pansonius (EP)(Fasanhaven)
Tonni Pedersen (TP)(Fasanhaven)
Nicole Zintel (NZ)(Fasanhaven)
Bjarne Sørensen (BS) Referent.
Tilstede fra AKB:
Gert Jørgensen (GJ)
Beboerrådgiver:
Annette Bruun (AB)
1. Ordstyrer: KL styrede mødet.
2. Referat:
Referatet godkendt uden kommentar.
3. Orientering fra formanden:
P-pladser. Der er i øjeblikket en ledighed på ca 20 % i p-kælderen. Der blev foreslået, at beboere med 2 biler, kan
leje en plads mere. Vi afventer evt. forslag på beboermødet i maj. Kontrakterne er sendt ud.
Dialogforum. Der blev bevilget kr. 25.000 til afholdelse af streetparty senere på året.
Ungdomspavillonen. Abdel (beboer), KL, GJ og AB holder snarest møde med de unge på Stjernen.
Seminar vedr. langtidsplanen. Afholdes d. 26 maj kl. 09.00 på Bakken.
Altansager. Mere om dette på næste møde, da der ikke er noget nyt.
Forsikring. Skjulte rørskader skal også indføres i Fasanhavens forsikringer.
Vedr. klubberne, så arbejdes der på forsikringer til dem. GJ undersøger, hvor mange afd. der har selvrisiko.
Låsesystem. Alle låse i kældrene samt i diverse rum skal udskiftes, og kontoret skal fremover registrere, hvem
der får nøgler til det nye system.
Natteravnene på Frederiksberg. De har ganske vist deres faste ruter, men de kommer gerne og besøger Stjernen.
Badeværelser. 5 års eftersyn ligger lige om hjørnet.
Beboerrådgiveren skal spare kr. 75.000 iår, idet der er sket en fejl i regnskabet 2012.
Vandskade i Fasanhaven. En lejlighed på 4 sal havde vandskade i påsken, hvilket medføret vand og fugtskade i 8
andre lejligheder. Vi afventer stadig tilbagemelding fra forsikringsselskabet.
Servicemedarbejderne. GJ undersøger, hvad det vil koste, hvis vi skal have en 24 timers vagtordning med
servicemedarbejderne.

Bredbånd. Vi skal have et møde med Cirque omkring problemerne med bredbåndet. Mere om dette senere.
Storskrald. GJ undersøger, hvad det vil koste at få etableret sprinkleranlæg i storskralderummet.
4. Orientering fra administrationen.
Budgetopfølgning pr. 31-03-13 gennemgået.
Beboerhuset og kontoret har afholdt nogle positive møder vedr. regnskaber mm.
5. videoovervågning & Cykelstativer.
Videoovervågning. Forslag til behandling på beboermødet blev gennemgået.
Cykelstativer. BS havde ikke fået talt med forslagsstilleren, men lovede, at have det klart inden beboermødet.
6. Udvalgene.
Dørskilte. Mere om dette på næste møde.
7. Beretning og beboermøde.
Ifølge beretningen er der skiftet 20 postkasse låse i Fasanhaven. Dette er ikke tilfældet.
Beretningen bliver sendt ud til beboerne inden beboermødet.
Tidligere direktør for AKB, Henning Andersen bliver foreslået til at dirigere beboermødet, idet der kan
forekommen nogle tekniske spørgsmål omkring sammenlægningen mm.
8. Næste møde.
Mandag d. 15 april 2013 kl. 15.30 i fælleslokalerne, Mariendalsvej 53 kld. afholdes der regnskabsmøde for 2012.
Tirsdag d. 7 maj 2013 Kl. 18.00 i fælleslokalerne, Mariendalsvej 53 kld.
9. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

