Referat af bestyrelsesmøde i Tubberupvænge 2 d. 22.februar 2016
Tilstede: Carsten (ejendomsmester), Pernille (41b), Pia(66c), Bjarne, Helle Marina (55a), Susi (57)
Afbud: Rieke og Anne M Kragelund
1. Valg af referent og ordstyrer
Referent: Susi
Ordstyrer: Helle Marina

2.Konstituering af bestyrelsen
HM foreslog Rieke som den faste referent og Bjarne som kasserer

3.Meddelelse fra Carsten
83 % af budgetåret er gået
65 % af budgetbeløb er brugt. Der er knap 200 .000 tilbage
Carsten har ikke fået Energital fra KAB endnu.

4. Oprydning i udvalgene:
a) Gårdudvalg: Susi, Didde, Casper. Nye medlemmer er velkomne
b) Husdyrudvalg: nedlagt
c) Skraldeudvalg: Bjarne, Helle Marina, Rieke, Malene, Susi
Susi kontakter Anita (miljøkonsulent i Herlev Kommune) angående igangsætning af
affaldssorteringskampagne i Tub2, tur til Vestforbrænding og nye affaldsbeholdere.
d) Velkomstudvalg: nedlagt.
Erstattes af velkomstfoldere med diverse info om Tub2 og facebook gruppe. Bjarne sørger for det.
e) Byttekælderudvalg : Bjarne , Sara, Lene
Vi opfordrer alle til at rydde op i byttekælderen efter brug
f) Fælleshusudvalg: Rieke, Knud, Pernille(regnskab)
Helene fra KAB skal holde møde med udvalget angående driftsomkostninger og udgifter/indtægter fra
udlejningen.
g) Hønseudvalg: Pernille (41C), Jørgen(66D), Didde og Susi.
Der er plads til flere medlemmer. Interesserede bedes kontakte hønseudvalget.

h) Kommunikationsudvalg: Bjarne, Carsten og Pia.
God ide med en ”klumme”, hvor nyttige informationer kan formidles til dem der ikke er på facebook.
i)

Udlejningsudvalg: Helle Marina, Pernille Texel, Carsten, Rieke. Udvalget holder snart møde med KAB og
Herlev Boligselskab hvor der udarbejdes regler for udlejning. 2 års karenstid skal afskaffe, gælder også
ungdomsboliger.

5) Igangværende projekter
a) Bom ved indkørslen til ”rundkørslen”.
Carsten sørger for at bommen kommer i jorden så snart det er muligt. Viceværtens P-plads kan ikke
længere bruges til beboer parkering, da denne ordning har vist sig svært at administrere.
Vendepladsen kan fortsat bruges til kort aflastning og bilvask.
b) Badeværelses renovering:
En del firmaer er i fuld gang med at regne priserne ud. Deadline for afgivelse af tilbud: primo marts
I nærmeste fremtid vil der går en del fotografer, håndværkere på Tub.2 området som led i forundersøgelse.
Knud, Johan og Carsten er Tub.2 repræsentanter i projektet.
c) Solfanger
Solrød kommune vil ikke have solfangerne alligevel. Det firma som skal nedlægge tanken er villig til at
fjerne solfangerne gratis.
d) Lysprojekt:
Der mangler stadig lys ved nr.69 og 66.
Lys på P-pladsen: buske og træer ved lygtepælene beskæres af Carsten og co.

6) Kalender:
Arbejdsdag: søndag 22.maj og 28.august
Mortensaften: fredag den 11. november
Fællesspisninger og grillaftener: Sara, Bjarne og Susi finder datoerne. Helst med forskellige ugedage.

7) Økonomi til arrangementer
Ifølge Carsten Andersen er der pt. 21000 til rådighed

8) Separat el-måling i bofællesskaberne

Der undersøges om der er økonomi ved at have separat el måling i fællesrummene i bofælleskaber.
Carsten indhenter priser.
9) Indkomne mails:
Der er indkommet mail fra en beboer. Helle Marina har svaret og sendt.

10) Evt.
Eventuelle interesserede i at være med i antenneudvalg bedes kontakte bestyrelsen.
Næste møde 5.april kl 17.30

