Bestyrelsesmøde i A/B Ved Kajen
Onsdag den 14. juni 2012
Referat

Sted: Hos Lise
Tilstede: Lise, Morten, William, Lotte, Pernille & Sanni
Vi er nu en ny bestyrelse. Vores ansvarsområder er som følger:
Christian: formand, kontakt til grubbe, vicevært og ejerforening
Sanni: næstformand, ind- og udflytninger
Lise: Bådpladser, kaj og dagsorden
Morten: Erhvervslejemål
William: Kasserer
Suppleanter
Lotte: byggesager
Penille: byggesager

Kabeltv
Grundet usikkerhed omkring priser er der nu blevet sat en ny seddel op i alle opgangene,
hvorfor I hurtigst muligt skal skrive på, hvilken tv-pakke I vil have. Vi beklager ulejligheden med
den første seddel.
Ind- og udflytninger
Mikkel Hartmann er fraflyttet sin lejlighed i lille Søndervoldstræde 2, 1. th. Karsten Kruse
Pudselykke overtager lejligheden den 1. juli. Velkommen i foreningen.
Gården
Henrik og Lis har sørget for blomster, hvilket har pyntet rigtig meget i gården. Vi vil i løbet af
sommeren kigge på indkøb af nye møbler til gården, samt lette møbler man kan tage med ud
til kajen.
Graffiti
Vi undersøger stadig markedet og er i gang med at indhente tilbud, så vi kan få fjernet
graffitien i sammenhæng med ordning af facaden. Dernæst vil få en ordning, således at der
løbende vil blive fjernet graffiti.
Brandalarmer
William tjekker alle brandalarmer, sætter nye batterier i og udskifter dem der er gået i stykker.
Facaderenovering
Vi indhenter tilbud på en renovering af facaden, både ind mod gården og ud mod vandet/lille
søndervoldstræde, hvorefter bestyrelsen tager stilling hvorvidt vi vil have en decideret ordning
eller bestille fra gang til gang.
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Påsejling af pæle
Nettobådene har gentagne gange påsejlet pælene ved vores bådpladser. Vi er I gang med at
undersøge hvordan og hvorledes med betaling/reparation af pælene.
Kloaker
Den ene kloak er brudt sammen 4 steder. Lyngholm kloakmestre reparerer kloakken inden for
den nærmeste fremtid.
Fælles arbejdsdag lørdag den 8. September kl. 10.00.
Vi skal have luget ukrudt, slebet og malet havemøbler, lavet et urtebed og ellers bare give
gården en kærlig hånd.
Der vil efterfølgende blive tændt op i grillen til hyggeligt samvær, god mad og noget godt at
drikke. Ejerforeningen inviteres også med henblik på at styrke vores indbyrdes forhold og
komme hinanden ved. Vi håber på at se jer alle sammen. Skulle der mod al forventning ikke
dukke særlig mange op, har bestyrelsen planer om fremadrettet at gøre arbejdsdagen
obligatorisk, og at der således vil blive trukket et symbolsk beløb over huslejen, hvis man ikke
møder op.
Næste møde
Onsdag den 15. August hos Lise kl. 19.30
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