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1) Konstituering 

Tanja: Formand 

Finn : Sekretær 

Poul : Medlem 

Bent var ikke på valg, og fortsætter som næstformand. 

2) Kvartalsregnskab 

Kvartalsregnskabet blev fremlagt. Intet at bemærke. 

 

3) Serviceaftaler 

Torbens Erhvervservice 

Der er blevet indhentet tilbud på tillæg til ydelsen. 

-Rengøring af elevator døre og støvsugning af " render " i Januar og Juli, fra kælder til 7. Sal. 

-Rengøring ved affalds skakt låger, væg ved låge og forsøge rengøring af gulv under låge en 

gang pr. måned.  

-Ned vask af 2 stk. trappe opgange for løbere og pletter på vægge 1 gang. 

 

Vinduespudsning: 

Der er blevet indhentet tilbud fra "Vinduespolering & Rengøring" v. Ole Lauritsen.  

Bestyrelsen besluttede at anvende firmaet fremover, da det var et mere attraktivt tilbud, end tidligere 

anvendt vinduespudsning. 

Det blev aftalt at få pudset ikke tilgængelige vinder 4 gang om året. 
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4) Beboerhenvendelser 

Der er kommet en del henvendelser vedr. YouSee, da der ønskes at der bliver aftalt en pakkeløsning. Denne 

kan laves for tv pakken. Dette undersøges. 

På GF blev der fremsat ønske om at gøre brug af storskraldsordningen. EF har godkendt at Mesanen og 

Soldækket afholder dette en enkelt dag i efteråret. Der tages kontakt med Odense Renovation, for at 

koordinere dette. 

Det er blevet foreslået at afholde en hyggedag på Soldækket. Der arbejdes videre med dette. 

 

 

5) Opfølgning 

• Cykeloprydning.  

Der er uddelt sedler til hver postkasse og lavet opslag på FB. Deadline for markering af egen cykel 

er 15/6, efterfølgende fjernes umarkerede cykler, med henblik på at aflevere dem til 

hittegodskontoret. 

 

• Plasthætte over vrider på dør ml. kælder/trappetårn er monteret. Desværre blev den afmonteret 

ret hurtigt. Der opsættes en ny hætte samtidig med en seddel hvorpå der står at man bedes 

respektere hætten.  

 

• Etårsgennemgang. Der skal igangsættes en opfølgning af, om indmeldte punkter er udført. 

Fællesrummet mangler at få udbedret alle punkterne.  

 

• Belysning trappetårn. Det er blevet foreslået at slukke den række lys der virker genererende på 

Sejlet. Dette iværksættes. 

 

• Lysstofrør i kælder virker ikke 

 

6) Møderække datoer 

30/8 kl 16:30 

FÆLLESMØDE 17/11 

13/12 16:30 (evt telefonmøde) 

21/3 kl 16:30 

 

7) evt. 

- Suppleanter er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne. De har dog ikke stemmeret. 

- Odense Kommune ønsker en udtalelse fra bestyrelsen vedr. tilladelse til at have en ufo-lignende båd med 

9,3 m i diameter liggende ved kajen. Der bliver stillet krav til, at man ikke må bo i båden. 
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Bestyrelsen ønsker ikke båden velkommen, da den vil skæmme miljøet 

- Hjemmesiden har fået ny adresse: Promenadebyen-Odense.dk 

 

 

 


