A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

30. Maj 2017

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jan M. Bundgaard, Kristoffer Kreinøe, Pia Johansson, Ulrich A. Mortensen.

Afbud:
Jim Schultz (Bimmer), Helle Sindahl, Silvia Petersen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
1. Formand
-

Der skal lejes en lift til nedtagning af antenner samt reparation af tagrender
og nedløbsrør. Bliver dog først når fjernvarme projektet er færdigt.

-

Kontakten med frisøren er ved at blive underskrevet. Udbedringerne i gang
med at blive lavet ift. aftalen.

-

Har skrevet til kommunen vedrørende en mulig ændring af krydset til
kanalvej. Kommunen har ikke vendt tilbage.

2. Næstformand
3. Kassereren
-

Har holdt møde med Rambøll og Zacho Lind vedrørende fjernvarmen samt
anlæggelse af nyt slidlag asfalt. Vi blev gjort opmærksom på, at vejen langs
Toftevang er i så dårlig stand, at det ikke er nok kun at lægge et nyt slidlag på
vejen. Der skal laves ny vejkasse, gab og slidlag. Er ved at indhente tilbud på
dette. Det betyder dog at der vil gå lidt længere tid inden der bliver lagt nyt
asfalt.

-

De hvide kantstene i Toftevang er slidte eller ødelagte. Så der kommer nye
kantsten af granit de steder hvor det giver mening. Resten af stederne bliver
der lagt asfalt. Langs blok 3 bliver asfalten fjernet langs muren og lagt nyt
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fortov. Foran dørene ved blok 3 bliver der en kant af brosten, så man kan
komme op til døren med f.eks. en rollator.
-

Det er kommet nye parkeringskort til garagerne mellem blok 3-4.

-

De altanplader som var i stykker er blevet udskiftet.

-

Har talt med Engelgård VVS vedrørende udskiftning af indreguleringsventiler.
Der er kommet nye regler på området, så det er blevet sværere at få tilskud.
Det er derfor besluttet at se tiden lidt an.

-

De nye hoveddøre bliver med to glaspartier, det nederste af matteret glas.
Farven bliver det samme som vinduerne. Der er ikke plads til at postkasserne
kan være i dørpartiet. Så postkasserne bliver foreløbig hvor de er.

-

De nye kældervinduer bliver flaskegrønne. Projektet forventes færdig i
slutningen af oktober.

4. Sekretæren
5. Bestyrelsesmedlem
-

Hulmursisolering afventer at fjernvarme projektet bliver færdigt. Man er
blevet i tvivl om hvilke slags bindere der er i muren, så det skal undersøges
inden man går i gang. Det har indflydelse på hvilken slags isolering man
bruger.

6. Suppleanter
3. Hegn mod Lagkagehuset /Jan
-

Hegnet ind mod lagkagehuset skal laves, da det er i stykker nogle steder. Vil
foreslå Lagkagehuset at det bliver et plankehegn som males flaskegrøn. Vil
også foreslå at hegnet laves lige uden en stensætning.

4. Hegn mod Sognegården /Jan
-

Resultatet er ikke blevet som ønsket og man kan ikke blive enig med
leverandøren. Det næste skidt bliver derfor syn og skøn.

5. Arbejdsdagen – hvordan gik det
-

Der var mødt 25 beboere op på arbejdsdagen. Der blev malet bagsiden samt
siderne af skuret mellem blok 2-3. Der blev ordnet legeplads. Malet
plantekasser ved blok 3. Fjernet graffiti ved skraldegården. Fejet blade i
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kældernedgangene. Malet en væg i kælderen i blok 4 samt luge ukrudt ved
blok 4.

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. juni 2017, kl. 18.30.

______________________________

____________________________________

Jan M. Bundgaard (formand)

Jim Schultz (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

Pia Johansson (sekretær)

____________________________

