
  

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2016 – Solgården   

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referat godkendt.  
 

2. Meddelelser ved formanden. 

a. Vaskemaskiner er installeret. Børnesygdomme er ved at blive fixet. ( manglende 

centrifugering grundet problem med soklerne )  Er der problemer med vaskeriet kontaktes 

Jacob fra bestyrelsen. Opslag herom sat op i vaskerummet. 

b. Der var enorm opbakning til arbejdsdagen! – Det var en kæmpe succes og det så ud til at 

alle hyggede sig samtidig med at vi fik løst en masse opgaver. 

c. Jesper Abel går på pension pr 30/6-2016 . Erstatning for Jesper bliver Flemming Dahl, 

Partner i Abel & Skovgård Larsen. 

 

3. Overdragelser 

a. 1. maj. Regenburgs gade 5 1 tv, solgt til 100% 

 

4. Erhvervslejemål 

a. Intet nyt. 

 

5. El, vand, rør og kloak (VVS) 

a. Der var observeret dryppende vand ved en af komponenterne på centralvarmeanlægget 

Denne er nu skiftet. 

b. Vi har monteret vaske i værksted samt begge vaskerum. Husk at rengøre dem efter brug! 

Senere kommer der engangshåndklæder i "dispenser". 

 

6. Ejendommens vedligehold 

b. I forbindelse med gentagen forsøg på indbrud har det været nødvendigt med flere besøg af 

låsesmed.  Vi får gennemgået dørene snarest og set efter defekter. 

c. Vi er ved at samle de løser ender i forbindelse med "den nye port".  Der er stadig en del 

udeståender eksempelvis låsemekanisme, skiltning mv. 

7. Hjemmeside  

a. GF-referatet ligges på hjemmesiden. 

b. Vi skal fortsat opfordre andelshaverne til at kigge forbi vores hjemmeside. Megen "dag-til-

dag" kommunikation foregår her og på Facebook.  www.abfsolgaarden.dk  

 

8. Diverse:  
a. Festlokalet har fået sin egen kalender på hjemmesiden ,hvorfra man se hvornår lokalet er 

lejet ud, samt booke og betale. 
b. Martin Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 

Dato for næste bestyrelsesmøde mandag d. 6. Juni 2016 kl. 19.30 hos formanden. 

 

Helle Juul  Peter Kiholm  Ander Krogh  Jacob N. Christensen 
Formand  Næstformand  Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

http://www.abfsolgaarden.dk/

