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Afdelingsbestyrelsesmøde
19, juni 2018
Tirsdag den 19, Juni 2018 kl. 19 afholdtes afdelingsbestyrelsesmøde i Taarbækhøj
(afd.1) hos Christian Hostrup-Pedersen
Til stede var:
Gita Jacobsen
Peter Kjærgaard-Petersen
Christian Hostrup-Pedersen
Niels Thøgersen
Thomas Rievers
Steff havde meldt afbud
Dagsorden
1 Nyt fra vicevært med opfølgning på diverse sager, herunder affaldssortering og
skralderum Skur/tag til maskiner. Rydning af bøgehække mellem blokkene
2 Igangværende sager herunder kvistvinduer. FA09 skal indhente tilbud på Altaner.
3 Altaner. FA09 har lavet udbudsmateriale, der skal drøftes. Når der foreligger tilbud skal der afholdes beboermøde og formodentlig urafstemning,
4 Indkomne henvendelser fra beboere og referater til beboerne. Ved udsendelse af
indkaldelse var der er ingen henvendelser i Afdelingsbestyrelsens postkasser.
Gita bedes informere om mailhenvendelser .Gita udsender referater på mail
5 Nyt fra bestyrelse/formand, herunder status på hjemmeside fra Niels. Alle er
utilfredse med, at den ikke fungerer. Drøftelse af mødet med de beboervalgte
medlemmer af organisationsbestyrelsen
6 Nyt fra FA09. Gita holder fortsat møder med Thomas Thomsen og Steff
7 Nyt fra Lyngby-Taarbæk Kommune . Intet nyt fra Vestfronten
8 Eventuelt
Ad 1
Nyt fra vicevært
Steff var forhindret i at deltage, men havde sendt en mail, som Peter oplæste.
Thomas redegjorde for fjernelse af bøgehække.
Christian og Gita har på flere områder bistået med arbejder i området, hvilket de blev
takket for.
Gita illustrerede planer ved ”grillpladsen”
Påtænkt kompostbeholder blev drøftet.
Thomas Rievers visualiserede overdækning ved hegn.
Diverse arbejder udføres inden sommerferien.
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Gita mente, der skulle opsættes opslag op om fjernelse af bøge hække.
Bøgehække ryddes i overensstemmelse med beslutning på beboermøde, hvorfor alt
andet end bøgehækken omkring legepladsen fjernes.
Thomas får pris på .restarbejde,
Ad 2 Igangværende sager- kvistvinduer, FA09 skal indhente pris på montering.
Christian Falk ønsker ikke at give tilbud.
Peter foreslog, at snedkermester Arne Pedersen, Greve gav tillbud på monteringen..
Thomas havde været i dialog med FA09 om udbud på monteringen.
Ad 3 Altaner. FA09 har lavet udbudsmareriale, der skal drøftes.
Thomas Rievers mente, at FA09’s udbudsmateriale var et godt initiativ.,
Der var drøftelse af tilbudsgivning på individuelle arbejder. Peter var meget skeptisk
overfor tilbudsgivning på disse individuelle reparationer. Peter pointerede (atter) at
adgangsforholdene var essentielle. Tilbudsgiver skal præcisere adgang lejlighed for
lejlighed.
Thomas ønskede oplyst, hvad FA09 skulle have for udbud, hvis arbejdet ikke bliver til
noget. Han vil tale med John Fletting herom..
Christian fandt, at tilbudsgiver var nødt til at komme ind i alle lejligheder.
Peter var stærkt skeptisk vedr. klubværelserne.
Thomas ville vende tilbage, når han havde talt med John Fletting.
Efterfølgende har der været en intens mailkorrespondance i Bestyrelsen og med John
Fletting.
Ad 4 Indkomne henvendelser fra beboere.
Gita havde modtaget mail fra Bettina om altan.
Thomas mente ikke forespørgsel kunne besvares , da der ikke foreligger endelig afklaring af adgang til altan..
Gita viderebringer klage til FA09 om klubværelser i 3D..
Gita har tilbudt at være tilsynsførende med klubværelserne, hvilket de øvrige bestyrelsesmedlemmer var meget glade for.
Gita informerede om status på venteliste til klubværelser. Listen er under gennemgang.
Niels havde søgt at få styr på venteliste til kælderrum.
Ad 5 Nyt fra bestyrelse/formand, herunder status på hjemmeside.
Delvist behandlet under pkt. 4
Thomas Rievers har taget over på hjemmeside, hvilket Peter takkede for.
Der havde været et positivt møde mellem de folkevalgte medlemmer af organisationsbestyrelsen. Fremover holdes lignende møder hver 3. måned.
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Suppleanter skal ikke deltage i afdelingsbestyrelsesmøder fremover.
Ad 6 Nyt fra FA09
.
Intet yderligere til det ovenfor behandlede.
Ad 7 Nyt fra Lyngby Taarbæk Kommune.
Intet nyt.
.
Ad 8 eventuelt
Næste møde 6. august hos Thomas Rievers.
Efterfølgende møder er fastlagt til 3/9, 1/10, 5/11 og 3/12
Således passeret
Peter Kjærgaard-Petersen
Taarbæk Strandvej 91B, 3. th tlf.39630536

Afdelingsbestyrelsen:
Formand Peter Kjærgaard-Petersen
Bestyrelsesmedl. Christian Hostrup-Pedersen
Bestyrelsesmedlem Niels Thøgersen
Bestyrelsesmedlem Thomas Rievers

Mail: pkp@advokjaergaard.dk
Mail: chp@dadlnet.dk
Mail: hont@mail.dk
Mail Thomas.Rievers@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Gita Jacobsen

Mail: Gita@privat.dk

Suppleant Jeppe Gram
Supplea. Dennis Andersen
John Kim Fletting
Lone Lund Rasmussen
Steff NB ny mail :
Thomas Thomsen

Mail Jeppesgram@gmail.com
Mail DKOA1601@g.mail.com
Mail:jfl@fa09.dk
Mail : llr@fa09.dk
Ejendomskontoret@Taarbaekhoej.dk
Mail : tth@fa09.dk
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