Referat af Bestyrelsesmøde
mandag d. 14 juni 2016.
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder (KL)
Bendt Kirstein (BK)
Leon Nyberg (LN)
Jeannie Praegel (JP)
Hanne Schimmell (HS) AFBUD
Thomas Nielsen (TN)
Jørgen Blond (JB) AFBUD
Ewa Pansonius (EP)(Fasanhaven) AFBUD
Bjarne Sørensen (BS) Referent.
Tilstede fra AKB:
Gert Jørgensen (GJ)

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer.
2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
3: Nyt fra formanden.
4. Nyt fra næstformanden (forretningsorden)
5: Nyt fra ejendomskontoret.
6: Nyt fra udvalgene.
7: Beboerhenvendelser.
8: Næste møde.
9. Eventuelt.

KALENDER:
27 juni kl. 18.00 Elevator og byggemøde - Fasanhaven
16 aug. Kl. 18.00 Regnskabsmøde (alle kan deltage).
06 sept. Kl. 18.00 AB møde.
12 sept. Kl. 18.00 OB møde.
12 sept. Kl. 19.30 Rep. møde.

Inden bestyrelsesmødet gik i gang, var de 2 boligsociale medarbejdere, Tinna og Sune inviteret til at informere lidt
om de kommende projekter på Stjernen.
1. Ordstyrer:
KL dirigerede mødet.
2. Referat:
Fotografering af bestyrelsens medlemmer finder sted før næstkommende møde hos TN.
Derefter blev referat fra april samt referat fra konstituerende møde godkendt.
3. Nyt fra formanden:
Aftale med Yousee er nu skrevet under, og er gældende fra 1/1-2017.
Møde har været afholdt med bygherre omkring nabogrunden på Mariendalsvej. De har foreløbigt udskudt start af
byggeriet til d. 1/8-2016.
Elevator i blok Fasanhaven. Projektet kan blive forsinket grundet en mindre ændring i projektet. Elevatortårnet er
blevet drejet en smule, hvilket gør, at de trædeplader man går ud på fra elevatoren, skal laves om.
4. Nyt fra næstformanden.
Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende. Der mangler i skrivende stund 3 underskrifter.

5. Nyt fra administrationen.
Den økonomiske status ser fornuftig ud her midt på året.
I april og maj måned var der blot 1, der flyttede internt.
Blok Fasanhaven har afholdt møde med nabo ejendommen omkring forskønnelse af gården.
Bestyrelsen har været på markvandring rundt på Stjernen/Fasanhaven. Der blev bl.a foreslået nye cykelstativer,
ny beplantning diverse steder, fjernelse af nogle få fodhegn mm.
6. Nyt fra udvalgene.
Firmaet Cirque som vi bruger til Internet, er blevet solgt til TDC. Vi skal snarest have et møde med Cirque.
7. Beboerhenvendelser.
Ingen
8. Næste møde.
Tirsdag d. 6 september kl. 18.00.
9. Eventuelt.
LN foreslog askebæger ved nogle af bænkene rundt omkring på Stjernen. Udvalget for udearealer ser på dette.
I forbindelse med diverse arbejder i kældrene, skal dørene være lukket ved arbejdets ophør.

