Rådsmøde d. 04.12.2017 19.00 i centerbygningen
Dagreferat
Rådsmedlemmer til stede Tanya, Sofie, Christoffer, Christine, Asbjørn, Gustav
Rådsmedlemmer afbud

Rasmus, Ann Sofie, Morten

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud
Andre til stede

Nana

1. Formalia

Ordstyrer: Jean
Godkendelse af referat: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Meddelelser fra Rådet

•

Gennemgang af vedtægter
◦ En påmindelse om deadlines etc.
◦ Tanya lægger vedtægterne op på Rådets Facebookgruppe,
og alle i Rådet opfordres til at læse dem igennem.

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

•

Leje tilbagebetales ikke, når man ikke bruger
centerbygningen. Reglen er lavet, så folk ikke bare sætter sig
på alverdens datoer og spærrer for andre.
Kontrakten rettes, og der vil være en frist på to uger til at
afbestille.

•

4. Nyt fra/til inspektøren

•

•

•

•

Idé til nyt design til hegn
◦ Der er tale om nyt design til hegn i haverne, således at det
er lettere at udskifte enkeltdele.
◦ Der er flere forskellige typer af elementhegn, og intet er
godkendt endnu, så det skal diskuteres, hvad en evt.
løsning kan være.
Salt og grus indkøbt
◦ Der er sendt mail ud om, at der står salt og grus til fri
afhentning på containerpladsen. Det er smart at have noget
stående i rækkerne, så det er klar, når der bliver frost.
◦ Vi har fået et tilbud på snerydning, men inden vi
godkender noget, ser vi hvordan den her vinter kommer til
at se ud i forhold til folks eget ansvar for snerydning, da en
løsning på fælles rydning vil blive rigtig dyrt!
Skraldespande i rækkerne
◦ Mange kan tilsyneladende ikke finde ud af at deponere
deres skrald ordentligt i rækkerne. Skraldemændene tager
ikke skrald, der står ved siden af skraldeposerne, og
skraldespande, hvor låget ikke kan lukkes, bliver heller
ikke tømt.
Ønske om belysning mellem husene og mere belysning
generelt
◦ Mellem husene er der meget mørkt, så det vil være smart
ved belysning på gavlene.
◦ Der mangler også på gavlene oppe ved fortorvet. Her er
meget mørkt.

◦

◦

Mange af lamperne i rækkerne ved trapperne står lavt og
lyser direkte ned i jorden. Mogens sidder i øjeblikket og
ser på alternativer til det.
Tanya og Gustav går rundt og tjekker, hvor der er meget
mørkt og afleverer en liste til Mogens.

5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
Aktiv:
DFK:
Netgruppen:
PFIU:
•

Studieaktivitetsundersøgelse 2017
◦ Den er i gang nu. Alle bør have fået en mail.
◦ Der er beboere, der oplever problemer. Sofie tager det med
til møde onsdag den 06.12.2017

Rækkerepræsentanter:
•
Arbejdsdag afholdt 15. november
◦ Revideret Velkomstbrev
◦ Revideret Funktionsbeskrivelse
•
Ønske om officiel brandplan til husene/rækkerne
◦ Der skal i hvert fald laves en for centerbygningen.
Samtidig kan man spørge brandmesteren om, hvordan man
forholder sig i forhold til vores rækkehuse.
•
Opfølgning på printer til centerbygningen
◦ Christine har undersøgt det. Prisen vil være 2000 kr i
opsætning, 5000 kr for et halvt år, 400 kr om måneden for
leje og service, 1500 kr. for nedtagning, hvis vi opsiger.
◦ Man vil kunne oprette brugere, så der kan afregnes
personligt.
◦ Det bliver taget op igen, når vi kommer tættere på et
beboermøde.
•
Opfølgning på brændeskur/presenning
◦ Mogens lægger en presenning på.
•
Opfølgning på skur til møbler på containerpladsen
◦ Ikke realistisk da det koster for mange penge at få en kran
til at fjerne store møbler. Husk at hvis man ikke kan få ting
i containeren, så skal de ikke sættes ved siden af, men man
er selv er ansvarlig for at køre det til genbrugsstationen i
Nærum.
PKS:
6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til Konto 25

8. Kalender
9. Eventuelt

10. Møde slut
.

•

20.30

Parkering og nytår
◦ Vi opfordrer til, at man fra den 30. december ikke parkerer
på den parkeringsplads, der på det tidspunkt vil være
afmærket, således at der kan afsættes plads til fyrværkeri.

