Referat af bestyrelsesmøde
onsdag d. 11. maj 2011 kl. 19.45
i mødekælderen, Andelsforeningen Westend 24-26
Fremmødte: Jesper, Søren, Nivi, Rikke. Desuden Simon (suppleant).
Afbud: Louise
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt 7. Anmodning fra Fiberby.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Søren eftersender referatet fra mødet d. 7. april.
3. Problemer med uro ved Otto Krabbes plads
Kommunen har inviteret til workshop. Jesper er forhindret i at deltage, og vi skal
derfor have fundet et medlem, der vil repræsentere foreningen.
Den senere tids problemer blev drøftet. Simon deltager på formødet d. 18. maj. Nivi
og Rikke deltager i workshoppen den 24. maj.
4. Opfølgning på punkter fra sidste møde
• Søren har opdateret informationspjecen. Evt. kommentarer sendes på mail. Jesper
uddeler pjecen til alle beboere, når den er opdateret.
• Jesper har indkøbt et skab til opstilling i mødelokalet, så vi kan samle relevante
mapper m.m.
• Jesper har opsat ny kontaktliste i opgangene.
• Søren har oprettet ny kontaktliste på hjemmesiden og fremsender endvidere til
bestyrelsen.
• Jesper har kontantkassen.
• Vaskemaskinen er nu lavet. Årsagen til nedbruddet viste sig at være en 20-krone, der
havde sat sig fast i maskinen. Alle bedes huske at tømme lommerne inden vask, så vi
undgår unødvendige reparationsudgifter.
• Søren undersøger uspecificeret regning fra Miele.
• Det ser ud til at der fortsat placeres storskrald i det forkerte rum. Storskraldsrum
forefindes i kælderen ved nr. 26. Rikke undersøger om skiltningen er tilstrækkelig.
5. Forberedelse af arbejdsweekend
Identificering af opgaver og fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med
arbejdsweekenden. Se bilag 1.
Listen blev drøftet. Jesper laver liste til ophængning i opgangene og forestår diverse
indkøb af materialer. Bestyrelsen bedes sætte gulvskrubbe og evt. øvrige redskaber ned i
mødekælderen senest torsdag eftermiddag d. 26. maj, så Jesper kan se, hvad der bør
indkøbes.
6. Information om udlejning af kælder
Det forventes, at der foreligger underskrevet kontrakt til mødet.

Det ledige kælderrum er udlejet pr. 15/7 til Fadi Morad, der arbejder som stylist og skal
bruge lokalet til lager og kontor.
7. Fiberby
Søren har modtaget forespørgsel om, hvorvidt foreningen vil give tilladelse til at
virksomheden Fiberby kan foretage gennemføring af kabel gennem vores kælder.
Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at afvise anmodningen om gennemføring af
kabel. Søren sender afslag til Fiberby.
8. Eventuelt
• Charlotte 24 4.th har modtaget et sæt nøgler til boilerrummet for at kunne påfylde vand, hvis
der mangler tryk på varmesystemet. Jesper opbevarer desuden en kopi.
• Morten og Birgitte 26 st.th. vil fremover stå for afkalkning af vaskemaskiner.
• Nivi og Simon har modtaget kopi af Louises arbejde med altanprojektet og vil undersøge
dette nærmere og kommer med status på næste møde.
Mødekalender for resten af året:
14. juni, 16. august, 13. september, 25. oktober, 29. november. Alle dage kl. 19.00 i mødekælderen.

