
  

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2016 – Solgården   

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referat godkendt.  
 

2. Meddelelser ved formanden. 

a. Der er udfordringer med dårlig trak i nogle afløb – og i den forbindelse indhentes tilbud af 

fjernelse af spulehævert og etablering af anden rottestop.  

b. Vi undersøger sammen med Buus om muligheden for at bruge en blanding af sæbe, eddike 

og salt til at holde ukrudt nede – sættes forsøget i gang, orienteres herom.  

 

3. Overdragelser 

a. Silkeborgvej 60, 2 tv. – solgt til 100% og overtaget 15. juli 2016 

b. Silkeborgvej 68, 1. tv – solgt til 100% og overtaget 1. september 2016 

 

4. Erhvervslejemål 

a. Intet nyt 

 

5. El, vand, rør og kloak (VVS) 

a. De udvidende vasketider fungerer rigtig godt og vil derfor være gældende fremadrettet.  

b. Vi havde meget fugt i barnevognsrummet – dette er udbedret, men vi mangler stadig at det 

sidste tørrer op og herefter vil det blive malet inden barnevogne kan komme retur. 

Samtidig er der konstateret fugt i en andel/kælderværelse også dette er udbedret. Der er 

konstateret fugt i et trapperum – dette udbedres. 

 

6. Ejendommens vedligehold 

b. Døre er blevet gennemgået og defekter udbedret. Efter sommerferien gennemgåes de igen 

da flere døre har tilbagevendende fejl. 

c. Den nye port kommer forhåbentlig tilbage i denne uge – herefter monteres lås, med 

smæklås fra gården og systemnøgle fra vejsiden.  

 

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 og spørgsmål foregår her og på Facebook.  www.abfsolgaarden.dk  

 

8. Diverse:  
a. Arbejdsdag den 25. september 2016 – opslag herom opsættes :) 

Dato for næste bestyrelsesmøde mandag d. 4. oktober 2016 kl. 19.30 hos formanden. 
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