Bestyrelsesmøde referat referat: D. 14/06 – 2017.

På mødet er fra bestyrelsen Mounir, Simon, Charlotte, Thomas og Aske minus Levent grundet
rejseplanlægning. Udover deltager Kasper Sorgenfrei fra ”os fra mimerskvarteret” og ejendomsfunktionær
Bent Sonne.
Kasper Sorgenfrei giver opdatering:

De er i gang med. LTF er på dupperne, hvervning af helt unge ned til 12 år.

Ny helhedsplan er under udvikling. Samme indsatsområder, familier, unge, tryghed. Vi anbefales at være
opmærksomme på hvad der sker i området. Kasper syntes vi skal arbejde på at støtte beboer demokrati og
fællesskab. Anbefaler at blive inviteret til, måske, 4 b møder i løbet af året. Styregruppemøde efter
sommerferien. Det fortælles at musikfestivalen var en succes, med loppemarked, mad og musik.

Kasper er indstillet på at hjælpe med arbejdsdag.

Det kunne fedt at holde sommerfest/gårdfest.

Der snakkes om at tage kontakt til dem der står i Thorsgade. Der udtrykkes bekymring om hvilken reaktion
det vil medføre.

Det anbefales af Kasper at vi først kontakter SSP om sagen.

Kasper Renata ang. Hvor mange nye studenter vi har i gården og om der evt. skal holdes en lille fejring.
Opfølgning på igangværende sager m. Bent:
Bent laver et oplæg i forhold til gårdfornyelse, som vi som bestyrelse kan godkende og derefter give penge
til. Vi beder Bent om udkast senest 12. august.
Foreslår at vi for fjernet træerne på stien på vejen ned til Fakta. Bestyrelsen beslutter at vi gerne vil have
fjernet træerne på stien ned til.
Kampen mod er i gang, cirkulære sendt rundt, regulater og så må vi se hvad der virker.
Afslag på porten. Måske flere grønne områder?
Status på skraldeskakt?
Skraldeskakter forbliver, men der bliver snart uddelt bioskraldespande til efteråret.

Status på barnevognsskure?
Der skal søges om byggetilladelse til at opføre skure. Det anbefales at der i forbindelse med de nye
affaldsøer også bliver bygget barnevognskure. Bent kontakter Carsten Clausen i forbindelse med at få sendt
en ansøgning. Det besluttes at åbningstiden udvides til. 24 – 6, det monitoreres om der sker en eskalering
af problemer i kældrene.
Det skal meldes ud til beboerne at åbningen udvides.
Det besluttes at der tages kontakt til grafittimalere med henblik på at få malet skraldeskurende. Både af
æstetiske grunde og for at undgå fremtidig grafitti.
Bent tager kontakt til mureren omkring grill tilbuddet.
Bent taler budget:
Bent har med vilje udsat trapperne i forhold til ønske om at få farvende lysere, det er bestyrelsen enige i.
Bestyrelsen har ingen holdning til hvilke trapper der skal males og at der sættes 90000 til næste 2018 til at
få malet 3 trapper. Der er i 2017 budgettet sat 90000 af til tre trapper, hvilket i alt muliggøre maler arbejde
til 6 trapper.

Bent til bestyrelsen:

Bent har opsagt rengøringsfirmaet. I øjeblikket betaler vi 28000 for at få rengjort trapper, fællesrum osv. D.
31/7. Det nye firma hedder EM rengøring og 7000 billiger.

Bent er gået.
Sociale aktiviter:
Skal der laves et årshjul? Ja, det skal der:

Der laves et digitalt årshjul til bestyrelsen i googlekcalender.

Der tales om at lave en sommeraktivitet i slutningen af august. Det kunne evt. være d. 19/8 – 2017.

Bestyrelsen skal beslutte en dato i slutningen af august inden juni er omme. Herefter skal folk inviteres i
hoved og r##.

Det besluttes at der skal laves dagsorden til hvert møde:

Dagsorden til næste møde. Igangværende:

Områdefornyelse, vi afventer oplæg fra Bent.
Planlægning af sommerarrangement i august.
Gennemgang af årshjul.
Løn eller forkælelse af os selv for vores arbejde.

Nye emne:
Forberedelse af gårdtur.
Planlægning af arbejdsdag i efteråret.
Regnskabsgodkendelse.
Årshjul som fast punkt til dagsordenen.

Næste møde er d. 9. august 2017 dagsorden sendes mindst to dage før.

