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Deltagernavne:  Thomas, Torben, Martin, Lizzi, Berit.  

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden.  

2+3) Valg af dirigent og referent.  

4) Affaldssortering.  

a) Klargøring af spørgsmål til Jesper BB.  

b) Telefonisk kontakt med Jesper vedr. spørgsmål.  

c) Hurtigt tilbagemelding til administration og konsulent. 

5) Mail vedr. plads nr. 12. (Berit)  

6) Legeplads tilbud.   

a) Status vedrørende indhentning af tilbud. (Thomas)  

b) Spørgsmål til tilbud.  

c) Vi skal tage stilling til.    

I. Er vi tilfredse med de tilbud vi har modtaget.  

II. Hvem skal være med til at vælge det tilbud der skal udføres, samt hvordan skal 

det foregå.  

III. Skal der være en tidsfrist for hvornår der skal være valgt et tilbud. Hvornår skal 

det i så fald være.  

7) 75 års Jubilæums midler. 

a) Aktiviteter i gården.  

b) Pavillon. 

8) Eventuelt.  

 

Referat. 

1) Godkendt.  

2+3) Lizzi dirigent, Berit referent.  

 

a) Hvad er det helt præcist, der er indkast-søjlen? Mere præcist hvilken del er i rustfrit 

stål?  

Bestyrelsen ønsker stadig Zenzo Lumia.  

Kan vi lave en todelt løsning, så vi kan bibeholde stationen for enden af 

rækkehusene? Og i så fald hvad med økonomien? 

 

 

•  • BB, afd. 605-0, 

Ulsøparken  

• Mødeemne:  
• Ekstraordinært 

bestyrelsesmøde.  

• Dato:  • 6-9-2019.  

• Sted:  • Ulsøparken 1. st.  
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Bestyrelsen fremhæver betydningen af gang-mønstre og afstand. Bestyrelsen har 

fulgt det regelsæt kommunen fremlagde. ved begyndelsen af projektet. Især i 

forhold til, at finde bedst mulige placering for alle beboere.  

b) Torben og Thomas stiller telefonisk bestyrelsens spørgsmål, til Jesper Grønhøj.  

I spørgsmålet om økonomien skal Maiken fra administrationen ind over, men den 

menes ifølge Jesper Grønhøj, ikke at udgøre et problem.  

De andre spørgsmål vil Jesper Grønhøj arbejde videre med og melde tilbage til 

vores formand mandag.  

c)  Emnet tages op på ekstraordinært møde den 13/9. Thomas indkalder til mødet.  

Torben melder tilbage til konsulenten.  

5) Der en kommet mail fra Nygårds Plads ang. forståelsen af vores parkering reglement 

i forhold til en beboer. Sagen vendes, og bestyrelsen er af den opfattelse at reglementet 

er tydeligt.   

Berit svarer tilbage til Nygårds Plads cc til afdelingens formand.  

6) 

a) Thomas præsenterer de to tilbud vi har fra Copla og fra Hags.  

Den sidste tilbudsgiver Uno har ikke meldt tilbage trods flere henvendelser og 

udgår derfor. Prismæssigt ligger de to tilbud meget tæt.   

b) Der er spørgsmål til garantien, og om vi kan skifte et legeredskab ud med et 

 lignende redskab.  

I. Bestyrelsen er meget tilfredse med de to tilbud der er modtaget fra Copla og 

fra Hags.  

II. Projektet har trukket ud rigtig længe. Efter at have belyst flere muligheder 

beslutter bestyrelsen, at stemme om selv at udvælge hvilket tilbud der 

ønskes.  

III. Ved flertal besluttes det bestyrelsen vælger.  

Begge tilbud er grundigt gennemgået, flere spørgsmål er blevet vendt.  

Bestyrelsen beslutter at stemme om de to tilbud fra henholdsvis Copla og 

Hags.  

Ved konsensus vælges Hags.  

Thomas sender mail til Asger og cc til Kenn, med bestyrelsens beslutning. 

Bestyrelsen ønsker et møde med Hags angående placering af de forskellige 

elementer og eventuel udskiftning af karrusellen, Thomas aftaler mødet med 

Hags og Asger.  

Bestyrelsen aftaler et kort formøde, for at være forberedt inden mødet med 

Hags.  

Bestyrelsen mødes i gården lørdag den 14/9 kl. 13.00.  

7)  

a) Der er forslag om popcorn og slushice -maskine.  

Jens-Erik undersøger hvad en kebab-vogn vil koste.  

Torben taler med Stine fra projektet, om mulighed for lån af pandekagevogn.  

b) Vi har endnu ikke nogen priser på pavillonen, Torben hører Bo ang. indkøb og 

opsætning.  

Punktet sættes på dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 13/9.  

8) Intet til punktet 


