
Afdelingsbestyrelsesmøde 03.01.2001

Kl. 19:30 til 23:00.

Deltagere: Jakob Lindberg
Asger Graae
Susanne Pedersen
Mette Laustsen,
John Krouel
Tom Andersson

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000

Godkendt. Aktivitetsliste gennemgået med henblik på dagsorden.

2 Gennemgang af post

Brev om sundhedseftersyn i lejligheder i løbet af marts 2001 - tages op på næste
møde.

Kopi af klage over beboer og påtale.

Kopi af påtale til beboer vedr. støj.

Henvendelse fra beboer vedrørende hærværk på legehus, med ønske om påtale.
DAB bedes påtale forholdet. (Jakob sender henvendelse videre).

Henvendelse vedrørende tørreplads-projekt.

Der mangler fortsat maling af “nummer-plader” ved døre i Tinggården II - derefter
kan numre påføres ved henvendelse til Verner i nr. 190.

3 Løbende sager

Skiltning om affald: Der er bestilt tilbud på 12 skilte / A4 / farve / lamineret.
Udgiften ventes ikke at blive særligt stor. Tekst drøftes med Jakob, fastlægning af
krav til bortskaffelse af papaffald. Skiltetekst fastlægges endeligt på næste møde.

Legeplads: Tom og Simon har kontakt med konsulenter bl.a. vedrørende anven-
delse af uimprægneret træ til legepladsredskaber og har drøftet krav til udformning
(varierende udfordringer, forskellige aldersgrupper m.v.). Materiale fra et firma
(Hass). Mere følger fra yderligere firmaer.  Der skulle være afsat ca. 400.000 kr. på
reguleringskonto (checkes). Yderligere materiale fremlægges på næste møde. Børn
skal på et senere tidspunkt inddrages.

Opfølgning på havevandring 26.11.2000: Afdelingsbestyrelsen afholdt besigtigelse
af haver / hegn. Jakob havde udarbejdet referat (se dette). Hegning og ordensopret -
holdelse. Fastlæggelse af grænser / størrelser. Information.  Forslag til hegnings-
regler (størrelse, farver, materialer) evt. differentieret i forhold til om haven ligger
mod fællesareal eller ej. Evt. ændringer af ordensreglement (skal i givet fald
besluttes på stormøde). Jakob udformer forslag til tidsplan. Jakob og Mette udar-
bejder forslag.

Indkaldelse til regnskabsstormøde 05.03.2001: Indkaldelse skal udsendes senest
05.02.2001 med standarddagsorden. Endelig dagsorden efter modtagelse af evt.
indkomne forslag og efter næste afdelingsbestyrelsesmøde - udsendes senest 1 uge
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før mødet = mandag 26.02.2001. Jakob udarbejder indkaldelse. Se nye vedtægter
med hensyn til tidspunkt for valg til afdelingsbestyrelse / selskabsbestyrelse.

Børnehus / kontor: Asger havde indhentet priser på PC til brug for afdelings- og
selskabsbestyrelse (referater, regnskab / budget, blad). Prisramme incl. software
(og moms) ca. 30.000 kr. ekskl. evt. installation (ved DAB). Tom indhenter tilbud
på anvendelse af kopimaskine som printer. John bestiller hos DAB (check marked).

Huset er ved at være klar. Der indsættes tidligere mødebord og stole. Tom indhen-
ter tilbud på hjørnebord til computer.

Blad: Tryk hos DAB 200 eksemplarer 2,40 kr. pr. blad 2 ark A3, tryk på begge
sider, falset og hæftet. Kan indsendes pr. mail færdig opsat.

Indlæg til blad: Kalender (møderække), hvad laver afdelingsbestyrelsen - uddrag af
referater (Mette), affaldssortering og nyt fra ejendomskontoret (Tom), evt. beboer -
indlæg, regnskabsstormøde (Jakob), nyt børnehus (Sanne). 

Redaktionsmøde 28.01.2000 kl. 14:00 hos Jakob. Indlæg på papir til Sanne, indlæg
pr. e-mail til Jakob.

Tom chekker mulige domænenavne.

Anvendelse af familiegruppernes rådighedsbeløb: Drøftelse udsat til næste møde -
Lillian og Erik indkaldes (Mette).

4 Regnskab

Gennemgang af urevideret regnskab for perioden 01.10.1999 til 30.09.2000.

Et mindre overskud formentlig på grund af reduceret betaling for vand og el.
Herved falder det opsamlede underskud - underskudssaldoen - fra 394.250 kr. til
152.661 kr.

5 Nyt til / fra ejendomskontoret

Intet.

6 Eventuelt

Sommerens malerarbejde i Tinggården drøftes efter Jakobs drøftelse med DAB.

Asger rykker DAB for nye vedtægter.

Invitation til weekendkonference på LO-skolen 27. - 28. januar?

“Jule”-frokost for afdelingsbestyrelse, selskabsbestyrelse regnskabsfører samt ejen-
domsfunktionærer m.fl. - flyttet til fredag den 19.01. kl. 19:00 i fælleshus E .
Indbydelse udsendes 04. eller 05. tilbagemelding til Mette i nr. 67 senest 12.01. 

Det blev besluttet at yde underskudsdækning til evt. fastelavnsfest - 2.000 kr.

---------

Referat: John Krouel
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Aktiviteter:

Simon / TomLegeplads - mere materiale15.02.2001

Jakob / MetteOplæg til hegningsregler15.02.2001

SanneBeboermappe15.02.2001

JohnInternet hjemmeside15.02.2001

AsgerTV-information15.02.2001

JakobArbejdsplan15.02.2001

MetteRådighedsbeløb regler for anvendelse m.v. (Lillian
og Erik indkaldes)

15.02.2001

JakobForretningsorden - endelig15.02.2001

Tom / JakobOpsætning af skilte vedr. affald / håndtering af
papaffald

15.02.2001

Sundhedseftersyn af lejligheder15.02.2001

AsgerUdkast til regler for anvendelse af værksted - repr.
indkaldes

15.02.2001

Asger / MetteDrøftelse af værkstedsforhold - repræsentanter for
værkstedet indkaldes

15.02.2001

AnsvarligEmnePå
dagsorden

Jakob - DABOplæg til malerarbejde og til nye regler26.03.2001

JakobIndkaldelse: Budgetstormøde 16.05.200126.03.2001

AnsvarligEmnePå
dagsorden

Kommende møder:
Afdelingsbestyrelsen:

19.01.2001 kl. 19:00 (“julefrokost”)
28.01.2001 kl. 14:00 redaktionsmøde
15.02.2001 kl. 19:30
26.03.2001 kl. 19:30
08.05.2001 kl. 19:30

Andre møder:

- 05.03.2001 18:00 Repræsentantskabsmøde
- 05.03.2001 19:00 Regnskabsstormøde - valg af (2) medlemmer til

afdelingsbestyrelsen.
- 16.05.2001 19:30 Budgetstormøde - valg af medlemmer til selskabsbestyrelsen

Plan for udgivelse af blad:
- 15.02. - deadline 15.01.
- 01.05. - deadline 01.04.
- 15.09. - deadline 15.08.
- 15.12. - deadline 15.11.
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Adresseliste

Afdelingsbestyrelse, medlemmer:

john.krouel@jernbanetilsynet.dk33 92 87 3356 27 42 76Tinggården 12John Krouel
(Feb 2001)

56 27 60 1156 27 50 54Tinggården 170Susanne Pedersen
(Feb 2002)

mette.laustsen@folketinget.dk33 37 34 2456 27 63 87Tinggården 67Mette Laustsen
(Feb 2001)

agraae@post1.tele.dk20 82 38 1556 21 65 70Tinggården 116 tvAsger Graae
(Feb 2002)

jabi@post9.tele.dk33 33 99 3556 27 52 45Tinggården 55Jakob Lindberg
(Feb 2002)

E-mailTlf. arbejdeTlf. privatAdresseNavn

Afdelingsbestyrelse, suppleanter:

56 27Tinggården Jette Olsen
(Feb 2001)

56 27 Tinggården Mette Steiner
(Feb 2002)

E-mailTlf. arbejdeTlf. privatAdresseNavn

Andre:

Tinggården 106Rune Fleischer
Selskabsbestyrelse

tinggaarden3601@get2net.dk56 27Tinggården 45 tvMichael Andersen
Ejendomsmester

Tinggården 171aErik
Intern revisor

Tinggården 10Lilian
Intern kasserer

E-mailTlf. arbejdeTlf. privatAdresseNavn

Faste opgaver
Kontakt til udvalg og klubber: Sanne (Asger)

Kontakt til DAB og selskabsbestyrelse: Asger / Jakob

Budgetkontrol: Jakob

Indkaldelser: Mette

Referat: John

Tømning af postkasse: Mette
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Udvalg og grupper:

Udlejningskontaktperson: Bente 66

Hullet: Udlån: Lotte 13
Indkøbskoordinering: Sanne 170
Madklub: ??

Boremaskine(r): Fie
Tonni 77

Forsamlingshus: Udlejning: Birgit 55
Nøgler hos: Søren 13

Susanne 35
Mette 50 tv
Lotte 66
Tonni 77
Mette 14

Haveforening: Birgit 55
Klaus 66
Merete 68 tv.

Værksted: Kenneth 40
Jens 180 tv.
Asger 116 tv.

Multiværksted (Børnehus): Ida 172
Sanne 170

Fotokopiering: Kopikort: Thomas 65
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