Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00
Til stede: Niels-Christian, Sally, Mogens, Dorthe, Michael, Morten
Afbud: Grethe

Dagsordenspunkt og beskrivelse

Drøftelse og konklusion

1. Godkendelse af referat fra møde i
afdelingsbestyrelsen 5. april 2017

Godkendt

Referatet kan findes på www.kirkehoej.dk

2. Nyt fra ejendomskontoret

Der er to flyttesager, den
ene familie er flyttet ind.
Nyt budget er startet 1.
maj, taler til
markvandringen om
kommende udgifter.

3. Nye fortove
Der er på langtidsbudgettet afsat midler til fornyelse af
fortovene på Nøkkedalen, Dværgbakken og Troldstien.
Morten har modtaget tre tilbud på opgaven. Vi drøfter
situationen.

Vi kigger på
markvandringen om
fortovet på Troldhøjen kan
vente. Ove Jensens tilbud
er bedst.

Bilag: Oversigt over tilbud

4. Nye parkeringspladser
Der er afgivet ordre på etablering af parkeringspladser bag
Troldestien 20-24. Arbejdet forventes gennemført snarest.
Orientering fra Morten.

Udføres af Ove Jensen,
forventes færdig 19. maj
2017

Ansvarlig

5. Fibernet
Peter Peitersen har fået en positiv melding fra Parknet vedr.
etablering af net med to separate udbydere af TV- og Wifiløsning. Men der er stadig intet svar fra Yousee.
Vi drøfter situationen og hvad der kan gøres for at speede
processen op.

Mogens har fået brev fra
YouSee, brevet ligger på
vores hjemmeside. Det er
en mulighed at vi får
bredbånd fra Parknet og tv
fra YouSee

6. Tagrenovering
Vi har modtaget overslag over omkostningerne ved renovering
af taget på én række. Vi drøfter det forventede behov for
tagrenovering og de konsekvenser, det har for vores
langtidsbudget.
Oplæg fra Niels-Christian

Overordnet har tagene det
godt, men vi skal finde
fremtidssikring, tagene
holder ikke evigt. Skal de
udskiftes løbende, hvilket
der skal sparres op til, eller
skal alle tage udskiftes
samtidig, dette vil det være
muligt at tage lån til?
Emnet om tagene skal op
på beboermøde, så der kan
træffes en principel
afgørelse.
Niels-Christian udarbejder
nogle beregninger og
indhenter uforpligtende
tilbud.

7.Markvandring
Den årlige markvandring gennemføres onsdag d. 7. juni 2017 kl.
17.00 med efterfølgende middag.
Vi drøfter, hvad vi specielt vil have opmærksomheden rettet
mod, og træffer aftale om det praktiske arrangement af dagen.

Sally bestiller mad.
Vi skal bla. kigge på
fortove, beplantning,
containerplads, areal op
mod kunststof
fodboldbane, mulighed for
håndtering af regnvand og
hvad vi ellers møder på
turen.

8.Sommerfest 10. juni.
Arrangementsudvalget har indkaldt til sommerfest d. 10. juni.
Vi drøfter, om afdelingsbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller
lignende.

Der er pt. tilmeldt 16
personer
Der er indkøbt pavilloner,
CURA bidrager med en
pattegris.

9. Økonomisk status
Bilag: Økonomisk status pr. 4. maj 2017

Der er ikke sket det store,
da vi kun er 4 dage inde i
det nye budget.

10. Meddelelser fra formanden

Ikke noget der ikke er
taget under andre punkter i
dagsorden

11. Eventuelt

