Referat - bestyrelsesmøde
11. april 2019, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Fatningen 5 1. -7
Indkaldt: Finn Bloch Gram (FBG), Karen Kaas (KK), Bjørn Rasmussen (BR), Carsten Larsson
(CL), Camilla Dysted (CD), Liliane Dahl (LD), Thomas Ambæk Nielsen (TAN), Lars Riis (LR)
Fraværende: Lars

1.

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Karen
Referent: Bjørn

2.

Godkendelse af referat og dagsorden

?

3.

Nyt fra driften

Udgår 11. april.

4.

Nyt og opfølgning fra sidst – bordet rundt

Der er kommet skilte op under Soklen 14 og Fatningen 20 om at parkering er til biler og cykler
henvises til cykelstativer.
Endvidere er der kommet skilte op på tagterrasserne om at tagterrasserne er forbeholdt for beboerne
i Edison Park.
Der har været en del hærværk på hegnet mellem Den Grønne Fatning og Glødelampen, men nu er
der kommet et højere hegn op.
Tagterrasser bør have nye planker og nye møbler.
Det skal skrues i stedet for sømmes.
Der har været ild i en container i hjørnet ned mod s-toget.
Containeren har brændt så meget at den varevogn der var parkeret ved siden af også er brændt og
ligeledes bilen ved siden af varevognen og bilen ved siden af har fået brændt den ene siden.
Parkeringsreglerne er ændrede så gæstebilletter nu kun gælder to døgn.
Hjemmeside: KAB’s system vælges til hjemmeside.
Skrald fra Den Grønne Fatning blæser ind over hegnet ind i Glødelampen.
Lampen i skralderummet ved Fatningen 5 er blevet udbedret.
Der har været efterladt affald i trappeopgangen i Soklen 14. Skraldet er fjernet efter der har været
skrevet om det på Facebook.
Der har været efterladt møbler i kælderen ved Fatningen 5, møbler er nu også fjernet.
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Lejernes Landsorganisation er blevet undersøgt i hvad angår et fælles medlemskab.
Det koster 520,- pr år per beboer at være medlem individuelt.
Det er væsentlig billigere, samlet set, hvis alle beboere er medlem via fællesskabet i Edison Park.
Formand for LLO inviteres til Bestyrelsesmøde i Edison Park.
De tre elevatorer i Jönsson byggeriet er beregnet til indendørs brug.
Materiale til beskyttelse af væggene under Fatningen og Soklen.
Aktivitetsliste genoptages.
Legeplads. Status?
Er der søgt byggetilladelse?
Buske ved Fatningen 5 er beskåret.
Flytning af skraldestativer og etablering af molokker ved Fatningen 5.
Forespørgsel er sendt til KAB.
Markvandring med KAB, dato?
9. maj?, 23. maj?
KAB bedes flytte cykler fra Fatningen 20 til cykelstativ.
Husorden skal opdateres.
Referat fra fællesmøde færdiggøres.
…

5.

Eventuelt

…

6.

Punkter til næste møde

Valg af medlem til Grundejerforening.
Valg af medlem til Herlev Boligselskab
Ventilation – SSG skal kunne komme til udenfor ejendomskontorets åbningstid.
Husorden skal opdateres
Møderække:
11. april 2019
9. maj 2019
6. juni 2019
4. juli 2019
1. august 2019
12. september 2019
10. oktober 2019
7. november 2019
5. december 2019
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2. januar 2019
13. februar 2019
12. marts 2019
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