Referat af bestyrelsesmøde d. 15.7.2015.
1. Tagprojekt.
Projektet som sådan er jo afsluttet, men vi tilbageholder et større beløb som først bliver udbetalt, når
der er isat sprosser i hoveddørene. Dette skulle ske til oktober.
2. Stakit i gården
Stakittet i gården samt fronterne på altanerne i stuelejlighederne bliver malet i august og/eller
september.
3. Værn mod nabogrund.
Vi har stillet opsætning af stakit i bero, da det viser sig, at det er vores nabos plan at påbegynde
byggeriet af ungdomsboliger i efteråret. Den nye bygnings bagvæg vil danne mur ind mod vores
have på samme måde som den gamle mur. Vi vil derfor afvente byggeriet og se, hvad der måtte
være behov for, når dette er afsluttet.
4. Opdateret kontaktliste.
En revideret liste over bestyrelsesmedlemmer, håndværkere og henvendelse vedr. diverse praktiske
ting, vil være at finde på hjemmesiden www.duevej.dk og på opslagstavlerne i opgangene.
5. Haven.
Sommertid er havetid. Vi er mange beboere med forskellige behov i ejendommen. Da der også er
mange nye beboere, vil vi lige repetere husreglerne .- Det forventes, at alle viser hensyn ved at:
 Sætte møbler på plads efter brug. Det gælder både, når man har sat borde sammen og når der
har været fodbold og andet spil på plænerne.
 Børn og forældre rydder op i cykler og løbehjul efter brug
 Skraldespanden i haven er udelukkende til affald fra spisning i haven
 Engangsgrills må ikke sættes på græsset
 Det er ikke tilladt at grille på altanerne
 Ikke lufte hverken katte eller hunde i haven
 Tag dine cigaretskod med dig
 Ikke aske eller smide skod ud over altanen
 Altankasser skal hænge på specielle ophæng, som sælges billigt hos Signe Bailey
Mariendalsvej 67 st. th.
6. Fælles kælderrum i kældergangen.
Der er på Duevej nedlagt et tørrerum, oprettet flere cyklelrum, et barnevognsrum samt et nyt
tørrerum ved nr. 58. Dette skulle gerne give bedre plads til opbevaring og tørring af tøj. – Desuden
har vi lavet et værksted i nr. Æ, hvor der er opsat borde. Vi tænker at rummet kan bruges til husflid,
maling af møbler og lign. Af hensyn til lejlighederne over rummet, må der ikke bankes og hamres i
rummet efter kl. 19.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
Næste møde afholdes d. 16.9.

