
Bestyrelsesmøde	  i	  A/F	  Stævnen,	  21.6	  2011	  
	  
Dagsorden	  
	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
2. Navneskilte	  på	  postkasser	  og	  dørtelefoner	  
3. Rengøring	  samt	  vedligeholdelse	  af	  haveanlæg	  
4. Dørlåse/alarmer	  
5. Skraldesug	  –	  evt.	  rengøring	  
6. Status	  på	  mangellister	  
7. Evt.	  samt	  fastsættelse	  af	  næste	  møde	  

	  
Referat	  
	  
ad.	  1.Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
Referatet	  fra	  sidst	  blev	  godkendt	  
	  
ad.	  2	  Navneskilte	  på	  postkasser	  og	  dørtelefoner	  
Navneskilte	  til	  postkasser	  og	  dørtelefoner	  er	  klar	  til	  at	  blive	  sat	  op.	  Skilte	  er	  fremstillet	  som	  
etiketter	  udskrevet	  som	  flettet	  dokument	  fra	  wordfil	  og	  lille	  database	  over	  Stævnens	  beboere.	  
Dymo-‐maskine	  leveres	  tilbage.	  
Vi	  mødes	  ved	  postkasserne	  og	  skifter	  navneskilte	  ud	  mandag	  d.	  27.6	  kl.	  19	  
	  
ad.	  3.	  Rengøring	  samt	  vedligeholdelse	  af	  haveanlæg	  
Rengøring	  og	  vedligeholdelse	  er	  ikke	  tilfredsstillende	  flere	  steder.	  Vi	  regner	  med	  at	  de	  skyldes	  
overgang	  fra	  gammel	  til	  ny	  leverandør.	  	  Lars	  tager	  kontakt	  til	  Torben	  og	  får	  en	  samtale	  med	  
ham,	  og	  dette	  koordineres	  med	  Broens	  bestyrelse.	  
Haveanlægget	  er	  under	  beplantning.	  
	  
ad.	  4.	  Dørlåse/alarmer	  
René	  arbejder	  hurtigt	  med	  at	  finde	  en	  pris	  på	  udskiftning	  nøgler	  til	  yderdøre	  i	  Stævnen	  til	  
Brik-‐løsning.	  
Vi	  orienterer	  Broen	  om	  vores	  beslutning	  og	  opfordrer	  til	  at	  benytte	  samme	  løsning	  til	  deres	  
yderdøre.	  
	  
ad.	  5.	  Skraldesug	  –	  evt.	  rengøring	  
Lugtproblemer	  i	  skraldeskakterne	  er	  løst,	  og	  skyldtes	  fejl	  ved	  udsugning	  i	  anlægget.	  
Jørgen	  undersøger	  hos	  Odense	  Skraldesug	  og	  Dansk	  Skraldesug,	  om	  muligheden	  og	  
nødvendigheden	  for	  at	  rengøre	  systemet.	  
	  
ad.	  6.	  Status	  på	  mangellister	  
Lars	  kontakter	  Kallehave	  om	  lister	  og	  får	  ny	  status.	  
	  
ad.	  7.	  Evt.	  samt	  fastsættelse	  af	  næste	  møde	  
	  
a)	  Helle	  Drejers	  forslag	  om	  cykelparkering:	  



Godt	  initiativ,	  men	  bestyrelsen	  synes	  at	  den	  nuværende	  placering	  ud	  mod	  fortovet	  mod	  
Finlandsgade	  er	  fin	  til	  gæsteparkering.	  
	  
b)	  Måtter	  
Tilbud	  fra	  Absolut	  Rengøring	  på	  udskiftning	  af	  måtter	  ved	  hovedindgangs-‐døre	  til	  Stævnen.	  
René	  snakker	  med	  leverandøren	  om	  tilpasning	  af	  tilbuddet	  
	  
c)	  Vindafskærmning	  på	  terrasser.	  
På	  foranledning	  af	  flere	  beboere	  i	  lejligheder	  mod	  byen	  laver	  vi	  en	  forespørgsel	  om	  interessen	  
for	  at	  etablere	  en	  vindafskærmning	  af	  terrasserne	  mod	  øst.	  Lars	  kontakter	  Kallehave/Henrik	  
omkring	  lejelejlighederne	  
d)	  Næste	  møde	  er	  fastsat	  til	  30.8.2011	  kl	  17	  hos	  René	  
	  
Referat	  Jørgen	  Carstensen	  


