Referat af Bestyrelsesmøde
tirsdag d.13 marts 2018.
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder
Leon Nyberg
Hanne Schimmell
Thomas Nielsen
Jørgen Blond
Ewa Pansonius (Fasanhaven)
Bjarne Sørensen Referent.
Jeannie Praegel
Maria-Theresa Vestergaard: FRAVÆRENDE
Emina Dutasta
Tilstede fra FFB:
Gert Jørgensen
Peter Guldager

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Præsentation af ny ejendomsmester.
4. Næste møde.
5. Eventuelt.

KALENDER 2018
Tirsdag d. 10 april – Markvandring, Regnskabsmøde og AB
møde.

1. Ordstyrer.
Klaus styrede mødet.
2. Referat.
Referatet blev godkendt uden kommentar.
3. Præsentation af ny varmemester.
Peter Guldager er ansat som ny ejendomsmester på kontoret i forbindelse med FFBs planer om et samlet
driftsfællesskab. Peter fortalte lidt om hans baggrund inden ansættelsen på kontoret. Peter vil fremover skulle
deltage på lige fod som resten af kontoret omkring driften på Stjernen, Nyelandshuse, Vandværkgården samt de 2
små afdelinger Thielebo.
4. Næste møde.
Næste møde er tirsdag d. 10april, hvor der er markvandring, Regnskabsmøde samt almindeligt AB møde.
5. Eventuelt.
Klaus berettede, at han har haft nogle skriverier med en beboer, og der er nået enighed i sagen.
Omkring stikkontakt med jordforbindelse i fælleslokalet i kælderen Mariendalsvej, så sidder der allerede et
sådanne stik dernede. Gert havde undersøgt sagen.
Ewa berettede, at der jævnligt bliver gjort rent i gården i Fasanhaven, hvilket der tidligere er blevet spurgt om.
For ca 4 uger siden deltog Klaus og Gert i et møde med entreprenøren på nabogrunden på Mariendalsvej.
Vi afventer yderligere fra entreprenøren, idet han skal gennemgå nogle detaljer og melde tilbage.
Stjernen skulle som tidligere skrevet, været startet på indsamling af bioaffald i marts måned i år. Dette er udskudt
indtil videre. Vi regner med at komme med på vognen til efteråret. Omkring Fasanhaven og bioaffald, så ligger det
hen i det uvisse i øjeblikket, hvornår de kommer med.

