
  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 2016 – Solgården   

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referat godkendt.  
 

 

2. Meddelelser ved formanden. 

a. Vi har lavet en aftale med BUUS omkring snerydning og saltning. Disse opgaver ligger 

derfor ikke længere hos viceværten. 

b. Vi har haft en par henvendelser om afløb der lugter. Det skyldes som regel manglende 

rengøring af vandlåsen i brusenichen. Find en skruetrækker frem og tøm skål/vandlås for 

snavs. Vær opmærksom på om pakningen er ved at mørne, i så fald er det tid til at skifte 

den ud. 

 

 

3. Overdragelser 

a. Ingen 

 

 

4. Erhvervslejemål 

a. Køreskolen er bedt om at sætte askebægre op. ( og selv tømme dem) 

 

 

5. El, vand, rør og kloak (VVS) 

a. Opleves der støj og susen i radiatorer så sørg for at få dem ”luftet ud”. Virker det ikke er du 

velkommen til at kontakte en VVS’er (for egen regning) – Vi har jævnligt eftersyn af de 

centrale dele og de fejler intet!  

b. Nye vaskemaskiner og tørretumblere er bestilt. Forventes leveret inden for 6 uger. Når de 

skal installeres lukkes vaskerummene desværre i 3 dage i forbindelse med nedtagning, 

maling, nye sokler og installation af nye maskiner. – Mere om dette senere. 

c. Der er nu monteret nye lamper i gården. 

 

 

6. Ejendommens vedligehold  

a. Malerarbejde pågår stadig. 

b. Porten er repareret midlertidigt. Vi afventer stadig ny levering fra Kibo og er i fortsat dialog 

med dem, men taler nu direkte med deres ’Supply Chain Manager’. De tilbød at fjerne 

porten og give os pengene tilbage, men det stiller os ringere end før vi indgik en aftale med 

dem. De får nu sidste forsøg inden sagen sendes til Abel. 

 



  
7. Hjemmeside  

a. GF-referatet ligges på hjemmesiden. 

b. Vi skal fortsat opfordre andelshaverne til at kigge forbi vores hjemmeside. 

www.abfsolgaarden.dk  

 

8. Diverse: Intet. 

Dato for næste bestyrelsesmøde mandag d. 7. marts 2016 kl. 19.30 hos formanden. 

 

   
 
 
Helle Juul  Martin Jensen  Anders Krogh  
Formand   Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 
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Næstformand   Kasserer  
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