Dagsorden 29. april 2012
- Tilstede: Jung, Henrik, René, Lars, Theis og Rune

1. Præsentation
- alle præsenterede sig selv
2. Godkendelse af dagsorden
- er godkendt af alle tilstedeværende
3. Fordeling af bestyrelsesposter og tovholderopgaver:
Referent/sekretær: Rune
Næstformand: Ikke udnævnt
Kasserer: Henrik
G/F – repræsentant: Jung, Rene er back-up
Tovholder på rengøring: Lars
Tovholder på elevator: Lars
Webmaster herunder opdatering af hjemmeside, opdatering af medlemsliste ved ejerskifte: Theis
Tovholder på opdatering af mailinglisten ved ejerskifte: Theis
4. Opgaver i det kommende bestyrelsesår: Hvad skal ambitionsniveauet være?
- fortsættelse af Skanska byggesag
- evt. opstart af vedligeholdelsesplan
5. Mødeplan for 2012 (hvor tit og hvornår vil I holde møder)
- næste møde 14. juni 2012
- planlægning af kommende møder aftales ved næste bestyrelsesmøde - midtugemøder
- starttid kl. 19:00 og sluttid kl. 21:00

6. Forslag og opfølgning:
- Opførsel af en sansegynge + gynge på den brede del af Grønningen:
- indhentning af tilbud og regler på området: Rene
- Kikkert i branddør til lejlighed (tilbud indhentet) egen regning:
- Lars laver kommunikation, tovholder er ejer i opg 20
- Lys ved skilte til vores opgange med numre ved indkørsel til etape 3
- Lars indhenter tilbud, skal tages op G/F
- Nyt skilt ved kældre til cykler, barnevogne i stedet for det gamle skilt.
- punktet tages ud
- Røglem skal står på dansk i alle opgange” dymo”
- Lars skifter ud
- Navneskilt info på hjemmeside (hvad gør man som ny tilflytter)- formular
- hjemmesiden opdateres således at det informeres om hvilke oplysningerne viceværten har brug for
opgangnummer, navn på dørtelefon, postkasse + lejlighedsdør
- Låsesystem
- ikke behov pt, men skal måske overvejes i fremtiden. Hvis det skal implementeres skal det godkendes
på generalforsamling
- Telefon opkald til vicevært uden for arbejdstid
- viceværten oplever kraftig stigning i telefonopkald udenfor normal arbejdstid. Beboer skal ikke
kontakte vicevært uden bestyrelsens godkendelse. Viceværten kan kontaktes via mail, som forefindes
på hjemmesiden
7. Evt.
- Rene tager mailvagt frem til næste bestyrelsesmøde

