Bestyrelsesmøde i Odinsgaard / Sønderbro Afd. 1
Tirsdag d. 19. april 2016.
Fremmødt: Karl-Ole Petersen, Inge M. Jensen, Yrsa Jeppesen, Bente Carlsen, Claus Rasmussen, Kjeld
Pedersen og Ina Olesen.
.Ad pkt. 1: Meddelelser og orienteringer fra formanden:
Ingen bemærkninger til indkaldelsen – dermed vedtaget.
Ny computer samt eget e-mail adresse, som nedenstående:
afd1.odinsgaard@outlook.dk
Korrespondance mellem Karl-Ole og John vedr. en stige til ”bussen” på legepladsen – og prisen for
denne er kr. 600,- så den køber vi.
Vi ønsker, at legeredskaberne skal males, så disse holder længere – vi kan søge forskellige fonde for
tilskud.
Aftale med Anders Andersen om, at måtterne hænges på gelænderet ved indgangen, så disse tørrer,
for at undgå mugdannelser.
Affaldscontainere i Ægirsgade fyldes helt op over kanten – John har talt med kommunen om dette –
Så dette kan rettes.
Der er indkaldt til beboermøde onsdag d. 27. april kl. 19-21 af rum arkitekterne.
Workshoppen arbejder med udendørs-arealerne i øjeblikket.
Pavallion sættes op ca. 1. maj 2016 i forbindelse med renoveringen (i området mellem Mimersgade 3
og Sønderbrogade 64) – her kan man bl.a. se, hvordan f.eks. køkken/bad kommer til at se ud – man
kan også stille spørgsmål til renovering.
Der er lavet 2 dvd-skiver med film fra vores beboelse Afd. 1 – hvilket er lavet af Karl Bruun.
Karl-Ole arbejder på, at bestyrelsesmedlemmerne skal have et eksemplar hver.
Ad pkt. 2 : Adgangsbegrænsning/nægtelse af DAO:
Der har været en sagfører på, og denne har undersøgt sagen – og vi bliver nødt til at efterkomme
DAO´S ønske – det er Trafikstyrelsen, der har bestemt dette. Ellers kan vi trækkes i retten – og det vil
ikke – så vi bliver til dette.
Ad pkt. 3: Beboermøde om udendørsarealerne:
Taget under pkt. 1.
Ad pkt. 4: Renovering, Workshop gruppen:
Taget under pkt. 1.

Ad pkt. 5: Garagernes fremtid, erstattes af carporte:
Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med, at carporte skal være fremtiden.
Knallert og scooter- skure er også en ide, der arbejdes videre med.
Ad pkt. 6: Nu og her udbedring af legeudstyr:
Overliggeren på gyngestativet på gyngen på den lille legeplads, har det ikke så godt – så denne skal
udskiftes.
Ad pkt.7: Kælderlåse udskiftning af, til digitale briklåse, i etaper:
Bestyrelsen har talt om, at der bør sættes digitale låse på døre til kældrene, så man skal bruge en brik
til at komme derned.
Det mener vi er en god idé.
Ad pkt.8: Klagesager, må ikke refereres:
Klagesager set og gennemlæst.
Ad pkt. 9A Nyt fra Hovedbestyrelsen.
Intet at bemærke.
Ad pkt. 9B: Nyt fra Administrationen.
I gang med at sætte spær op på Ternevej – snart rejsegilde.
Vedr. Sønderbrogade – man mangler køb af ejendom.
Ad pkt. 9C: Nyt fra Odinsklubben, KAOS og KOGLEN:
Odinsklubben – ca. 15 personer møder op hver gang.
Tur i sigte.
KAOS – intet at bemærke.
KOGLEN – startes ligeså stille op med arrangementer.
Karl-Ole har fået lovning på at ”gildesalen” må bruges til aktiviteter for KOGLEN på længere sigt.
Ad punkt 10: Næste møde i 2016:
Torsdag d. 16. juni 2016 kl. 18.00.
Ad pkt. 11: Eventuelt:
Ting drøftet.
Mødet slut kl. 20:30
Referent: Inge

