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1. Fraværende
Charlotte. Det manglende fremmøde diskuteres igen. (Se pkt. 3)

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
a) Organisationsbestyrelsen har vedtaget tag-isolering af afdeling I, II og IV (er vedtaget i III).
Alt arbejdet søges udbudt samlet.
b) Vi er nede på 4 "fremmøde-stabile" bestyrelsesmedlemmer nu, + John. Vi indkalder vores
sidste suppleant.

4. Meddelelser fra administrationen
a) John viser nye innovative nedløbsrør, og nyt dansk opfundet træk-og-slip system til WCcisternerne.
b) "Hold Danmark rent" bliver beskrevet - vi hopper med på det, og får dem ud på besøg.
c) Vibeke er begyndt den 1. marts på kontoret - det går rigtig godt.
d) Eventuelt manglende opslag vedrørende cykler i kældrene tages op. Der kommer opslag
op i opgangene, før der kommer sedler ned på cyklerne, nu og i fremtiden.
e) Der kommer mere lys ved vaske-reservations-tavlen.
f) Lys i afdeling III’s "røde gårde" diskuteres. John ser på om der er noget at gøre, inklusiv om
der hænger en halogenlampe (eller lignende) som ikke er i brug lige nu.

5. Eventuelt
David Orienterer:
a) BL-weekend. God informativ weekend sammen med Niels fra organisationsbestyrelsen. Vi
lærte noget, fik markeret os på alle de sædvanlige uheldige måder. David blev opfordret til at
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stille op til repræsentantskabet - hvilket han, efter konsultation med de mere erfarne i Glostrup Ejendomsselskab, vil gøre.
b) David orienterer om Jettes kontakt til administrationen, en kontakt hun har taget på Davids foranledning. Bente tager over og kører alt angående loppemarked sammen med administrationen til sommer. David og Svend vil stadig gerne hjælpe til, hvis de kan og har tid.
c) David praler af at han har fået tilskud fra detgodeboligliv.dk, RealDania fonden. Men deler
gerne æren med de andre, som har arbejdet for at få det til at lykkes, John og miljøudvalget.
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