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REFERAT
af

Afdelingsbestyrelsesmøde
4.marts 2019 kl. 19 hos Peter

.

Referatet bedes ikke fjernet fra opslagstavlen
Kopi kan afhentes hos viceværten
Hjemmesiden www taarbaekhoj.dk fungerer nu.
Referatet lægges snarest ind på hjemmesiden. og udsendes
ikke længere på mail.
Mail til bestyrelsen kan sendes på ny mailadresse:
Bestyrelse.taarbaekhoj@gmail.com
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Jr. nr. Taarbækhøj Referat 2019. 3

Afdelingsbestyrelsesmøde
4. februar 2019 hos Peter

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19 afholdtes afdelingsbestyrelsesmøde i Taarbækhøj hos
Peter Kjærgaard-Petersen
Til stede var
Niels Tøgersen
Gita Jacobsen
Peter Kjærgaard-Petersen
Christian Hostrup-Pedersen
Thomas Rievers
Steph
Dagsorden
1 Nyt fra vicevært med opfølgning på diverse sager, herunder affaldssortering og
skralderum Skur/tag til maskiner? Er på indkomne forslag til Beboermødet?
2 Igangværende sager herunder kvistvinduer. Vinduer er monteret og maler har
lavet efterreparationer 1/3
3 Altaner. Der var ret lille tilslutning, og der var langt op til 2/3 flertal,
4 Indkomne henvendelser fra beboere og referater til beboerne. Der er som sædvanlig ingen henvendelser i Afdelingsbestyrelsens postkasser. Gita bedes informere om mailhenvendelser .Referater udsendes ikke mere på mail, men lægges
på hjemmeside og ophænges fortsat i opgangene.
5 Nyt fra bestyrelse/formand. Beboermøde og repræsentantskabsmøde drøftes
6 Nyt fra FA09. Altansag og kvistvinduer er afsluttet. Lone Lund Rasmussen ophører som direktør, og der er afskedsreception hos FA9 Stationsparken 24, 2.th
onsdag den 27. marts 14.30-17 og velkomst til ny direktør Kasper Nørballe.
7 Nyt fra Lyngby-Taarbæk Kommune Intet nyt fra Vestfronten.
8 Eventuelt. Næste møde. Bliver 8. april 2019 kl. 19 hos Gita.

Indledningsvist blev der drøftet forslag og formalia til beboer- og repræsentantskabsmøde
Ad 1 Nyt fra vicevært
Steph oplyste, at det blev værre og værre med sortering. Der er meget store problemer
med især skakten i 3B. Mulige sanktioner blev drøftet. Gita foreslog FA09 blev inddraget, når man kender ”synderen” Det var alle enige i.
Afdelingens vejledning om skrald lægges på hjemmesiden.
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Det blev fremhævet, at FA09 kun kan tage sig af konkrete skriftlige klager.
Ad 2 Igangværende sager- kvistvinduer,.
Steph oplyste, at praktisk talt alt var i orden. Skader på plæne efter lift skal udbedres.
Ad 3 Altaner
Det gamle projekt er ”dødt” Ikke alle har dog opgivet tanken, så emnet kommer op på
Beboermødet.
Ad 4 Indkomne henvendelser fra beboere.
Gita havde fået forslag fra beboere til afdelingsmødet.
Ad 5 Nyt fra bestyrelse/formand, Drøftelse af boboer og repræsentantskabsmøde
Bestyrelsen mødes senest kl. 18.30 til beboermødet.
Christian stillede spørgsmål til indkomne forslag. Forslag må ikke belaste økonomien i
afdelingen.
Spørgsmål skal ikke rettes til enkelte bestyrelsesmedlemmer, men til bestyrelsen som
sådan.
Der skal laves hovedrengøring af trappeopgange.
Hvis der skal males 1 opgang om året, skal der startes i 3B.,
Gita orienterede om de tiltag, hun vil gøre, hvis hun bliver valgt som formand.
FA09 har udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde 14/2.
Ad 6 Nyt fra FA09
.
Se dagsorden om afskedsreception hos FA09. I øvrigt behandlet ovenfor..
Ad 7 Nyt fra Lyngby Taarbæk Kommune
Intet nytAd 8 eventuelt
Næste møde er 8/4 kl. 19 hos Gita
Således passeret
Peter Kjærgaard-Petersen
Taarbæk Strandvej 91B, 3. th tlf.39630536
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Afdelingsbestyrelsen:
Formand Gita Jacobsen
Best.medlem Peter Kjærgaard-Petersen
Bestyrelsesmedl. Christian Hostrup-Pedersen
Bestyrelsesmedlem Niels Thøgersen
Bestyrelsesmedlem Thomas Rievers

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

1.suppl. . Dennis Andersen
Supleant Johny Norrild
John Kim Fletting
Lone Lund Rasmussen
Stephen Segelcke :
Thomas Thomsen

Mail DKOA1601@g.mail.com
Mailj.norrild@hotmail.com
Mail:jfl@fa09.dk
Mail : llr@fa09.dk
Ejendomskontoret@Taarbaekhoej.dk
Mail : tth@fa09.dk
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