Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov

www.vejlbyparken-b.dk kontakt: Bestyrelsen@vejlbyparken-b.dk

Tilstede:
David Jensen
Aase Rafn
Sara Isaksen
Erik Stenstrup
Charli Jørgensen
Rune von der Lippe

(DJ)
(AR)
(SI)
(ES)
(CJ)
(RL)

Formand
Næstformand
Referent
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Referat tirsdag d. 11.03.15
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.15
Konstituering af bestyrelsen
Fordeling af arbejdsopgaver
Affaldsløsning og affaldsskakter
a. Bygningsinspektoratet
b. JOCA
c. Gammel legeplads
Erik og Charli fortæller om ventilationsplaner
Meddelelser
Eventuelt
Næste møde

Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov

www.vejlbyparken-b.dk kontakt: Bestyrelsen@vejlbyparken-b.dk

Ad 1.

Godkendelse af dagsordenen
-

Ad 2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13.01.15
-

Ad 3.

Godkendt.

Godkendt.

Konstituering af bestyrelsen
Velkommen til David på formandsposten, Aase som næstformand, Charli som
bestyrelsesmedlem og Rune som suppleant.

Ad 4.

Fordeling af arbejdsopgaver
Oprettelse af vaskeribrikker overgår til David. Charli er nu også behjælpelig med udlån af
boremaskine og værksted.

Ad 5.

Affaldsløsning og affaldsskakter – opfølgning fra generalforsamlingen
a. Ang. nedlukning af affaldsskakter søges der, på baggrund af generalforsamlingsbeslutningen,
hos bygningsinspektoratet om dispensation herom.
b. Efter enstemmig opbakning fra generalforsamlingen om anlæggelse af molokker søges der om
brugsret af området hos grundejerforeningen. Derefter kontaktes JOCA.
c. Vi undersøger muligheden for at jorden fra opgravningen til molokkerne, kan anvendes til at
plane området ud, hvor den gamle legeplads var, samt såning af nyt græs.

Ad 6.

Ventilationsplaner – opfølgning fra generalforsamlingen
Der skal søges om energitilskud inden der bestilles/anlægges et nyt ventilationsanlæg. Der
skal foretages nogle tekniske beregninger inden. Vi har kontakt til en energivejleder. Hvorfor
vi indtil da, afventer med etablering.

Ad 7.

Eventuelt
Energispare-pærer vendes kort, dette følges der op på til næste møde.

Ad 8

Meddelelser
Ingen meddelelser.

Ad 8.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde holdes d. 15.04.15 kl. 18.00 i bestyrelsens lokaler i kælderen. Aase
sørger for traktement.

