Rådsmøde d. 05.09.2016 kl. 19:00 i Centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede

Dannie (16D), Sofie (2D), Anne (9C), Tanya (15C), Henrik (18A),
Christine (5D), Christoffer (5D), Betina (4D).

Rådsmedlemmer afbud

Nanna (16E), Sarah (15B)

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud
Andre til stede

1.

Formalia

Mødestart kl. 19
Valg af dirigent: Henrik
Valg af referent: Sofie (2D)
Godkendelse af sidste møde: Venter til næste gang
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.

Meddelelser

Havedag d. 24. september – deadline 19. september.
Beboerne bør være opmærksom på, at det bliver den sidste havedag,
før en konsekvens bliver indført, i tilfælde af lille fremmøde.
I tilfælde af at man ikke har mulighed for at komme, må man gerne
kontakte Rådet for at få tildelt opgaver, på tkolraadet@gmail.com

Vellykket Sommerfest, som var hyggelig og med godt fremmøde.

Dem, der åbner brandlågen
(rækkerepræsentanter/Centerleder/Formand/Inspektør), har ansvaret
for at lukke den igen.

Oprettelse af Grønt Råd, som varetager de grønne områder.
Christine (5D) er Grønt Råd kontakt.

3.

Nyt fra/til
centerlederen/rengøri
ng

Opfordring til folk om, at de skal huske deres tøj, så rengøringen kan
komme til.
Centerlederens arbejdstider sættes ned fra 20 til 18 timer om
måneden.
Rengøringstimer opjusteres fra 12 til 18 timer om måneden, efter
godkendelse af PKS.

Nyt komfur installeret i køkkenet.
4.

Nyt fra/til inspektøren Inspektøren undersøger stadig tilbud om brolægning i Række 7, som
påbegyndes senere på året.
Tilbud er indhentet på maling af gavle og vinduer, som er
påbegyndt.
Inspektøren undersøger priser på klipning af hæk i tilfælde af, at vi
ikke når det på havedag, og det er dyrt.
Inspektøren komme til havedagen.
Grundet en del ind/udflytninger har Inspektøren flyttet sin ferie,
som desværre faldt sammen med arbejde på vand. Der arbejdes på,
at Inspektørens ferie skal planlægges anderledes.
Ny inspektørkontakt er Dannie.

5.

Nyt fra diverse udvalg DFK
Intet nyt.
Net gruppen
Casper er gået i samarbejde med Jesper (tidligere Netgruppe) om at
få løst de udfordringer, der med hjemmesiden. De undersøger også
udfordringer med mailen.
Aktivitetsforeningens bestyrelse
Oliver er begyndt at kigge på eventuel adgang til svømmehal.
Christine har kontakt med Diana, svømmeleder.
Baren
Intet nyt. Nye ændringer på vej.

PFIU
Møde på onsdag d. 7. september. Sofie (PFIU-medlem) og Dannie
deltager.

Rækkerepræsentant-repræsentant
Der vil blive indkaldt til Rækkerepræsentant-møde snarest muligt.
6.

Rækkemødereferater

7.

Ansøgninger til konto
25

Række 6 ansøger om op til 250 kr. til rækkehavedag – Godkendt.
Aktiv ansøger om op til 3.000 kr. til Halloween – Godkendt.
Baren ansøger om op til 100 kr. pr. arrangement i Baren afholdt i
sommers. 10 arrangementer. 1.000 kr. – Ikke godkendt.
Netgruppen ansøger om op til 100 kr. til møde – Godkendt.

8.

Kalender

Havedag lørdag d. 24. september.
Næste Rådsmøde onsdag d. 5. oktober
Beboermøde torsdag d. 6. oktober.

9. Eventuelt

Husordenen vil blive opdateret på en kommende arbejdsdag.
Der er blevet klaget over at trillebørene ikke er tilgængelig, men
flyder rundt omkring. Beboerne bedes sættes dem på plads, når de er
blevet brugt.
Der må under ingen omstændigheder henstilles mad udenfor.
Ligesom man ikke må stille affald udenfor sin dør, må man ikke stille
mad og dyrefoder udenfor, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr.
Dette er et brud på husordenen og kan medføre en advarsel.
Fliser med gul vest på parkeringspladsen (ved Række 8). Henrik
undersøger på Facebook. Dannie spørger Inspektøren.
Beboerrådssekretær: samtaler bliver afholdt i uge 36.

10. Møde slut

Møde slut kl. 22:20

