Postfunktionærernes Andels-Boligforening
Bestyrelsen afd. 9, Televang
Televænget 30, kld. – 2770 Kastrup
Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.30 – 19.30
E-mail afdelingsbestyrelsen@televang.dk

Kastrup den 8. december 2015
Referat:

bestyrelsesmøde afdeling 9 Televang
Mandag den 7. december 2015, Televænget 30, kld. 2770 Kastrup kl. 19.30

Deltagere:

John Romero (JR), Jens Gregersen (JG), Claus Pedersen (CP), Martin Olsen (MO),
Ayoe Christensen (AC), Vibeke Ernst (VE), Birthe Lundgrén (BL), Rudy Biensø (RB)
og Kjeld Skelmose (KS).

Afbud:

Rudy Biensø

Næste møde: Mandag den 4. januar 2016 kl. 19.30
Kontortid 18:30 - 19:30 CP og JR (parkering)
Kontortid 18:30 - 19:30 Randi Pedersen (lokaler)
Dagsorden:
1. Protokol
2. Meddelelser fra/til ejendomsmester
2.1 Bygninger
2.2 Ude arealer
2.3 Afdelingens økonomi
2.4 Sager til behandling ejendomsmester
2.a Meddelelser fra administrationen
3. Meddelelser fra formanden
3.1 Meddelelser fra den øvrige bestyrelse
4. Sager til behandling
5. Meddelelser fra udvalg
6. Årshjul
7. Eventuelt

Ad 1:

Protokollen underskrevet.

Ad 2:

Meddelelser fra/til ejendomsmester
Ingen meddelelser.

Ad 2.1

Bygninger
Bestyrelsen var afventende på status vedrørende tætning og endelig plumpering af eltavler.
KS kunne oplyse, at alle opgangsdøre i Televang ville blive udskiftet i begyndelsen af
det nye år. VELFAC havde igangsat produktionen af døre.
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Ad 2.2:

Udearealer
Skiltning på Nordmarksvej udført.
Der arbejdedes fortsat på opsætning af låge ved Nordmarksvej.
KS meddelte, at der næste år vil være fokus på forbedringer af belysningen på alle
stier og gangarealer i Televang.

Ad 2.3:

Afdelingens økonomi
Ingen bemærkninger.

Ad 2.4:

Sager til behandling ejendomsmester

Ad 2 a:

Meddelelser fra administrationen
Ingen meddelelser

Ad 3:

Meddelelser fra formanden
JR kunne oplyse, at FA09 havde godkendt afdelingens beslutning om kollektiv råderet. Det forventedes, at godkendelse sendes til behandling i Tårnby Kommune i begyndelsen af det nye år.
JR oplyste, at afdelingen havde modtaget PAB`s invitation til studietur 2016 med deltagelse af 1 medlem af afdelingsbestyrelsen. Besluttet, at bestyrelsesmedlem Ayoe
Christensen deltager i turen. Meddeles PAB.
JR havde modtaget henvendelse fra beboere om muligheden for benyttelse af lokale til
en lille kaffe- og kortklub. Bestyrelsen ville arbejde videre med henvendelsen.

Ad 3.1:

Meddelelser fra den øvrige bestyrelse
Ingen meddelelser.

Ad 4:

Sager til behandling

Ad 5:

Meddelelser fra udvalg
AC meddelte, at legepladsudvalget ville foretage en sidste inspektion af de nye legepladser inden 1. etape kunne erklæres for afsluttet.
JR og CP kunne oplyse, at YouSee fortsat ikke havde svaret på de mange henvendelser vedrørende erstatning for udgifterne i forbindelse med bortkomne nøgler. JR og
CP ville tage kontakt til administrationen for en afklaring.
VE kunne oplyse, at der var afholdt konstituerende møde i udvalget vedrørende inddækning af altaner. Søren Hejner Pedersen - repræsentant fra Nordmarksvej- deltager i
udvalgsarbejdet. Der var plan om indhentelse af 3 leverandørtilbud. Med henblik afklaring af, hvor mange beboere, der havde interesse i selv at investere i inddækning af
deres altan - ville udvalget udsende spørgeskema til alle beboere.

Ad 6:

Årshjul
Ingen ændringer

Ad 7:

Eventuelt
Det afholdte bankospil var igen en succes. Tak til arrangørerne og de frivillige hjælpere.
Bestyrelsen ønsker hinanden god jul.
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-----------------------John Romero
afdelingsformand

----------------------Jens Gregersen
næstformand

---------------------Martin Olsen
bestyrelsesmedl.

-----------------------Claus Pedersen
bestyrelsesmedlem

-----------------------Ayoe Christensen
bestyrelsesmedlem
referent

---------------------Vibeke Ernst
suppleant

----------------------Birthe Lundgrén
suppleant
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