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1. Fraværende
Charlotte var fraværende.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med følgende tilføjelse: Punkt 3, c: "...hvis det skal være med Glostrup Boligselskab."

3. Meddelelser fra formanden
a) Brev fra Jette: John, Svend og David har holdt møde med Jette og betragter sagen som ude
af verden. Det var et godt møde og vi aftalte at prøve at få et jule-loppemarked op at stå. Vi
foreslår Jette følgende dage: lørdag 17. november 2012, søndag 18. november 2012, tirsdag 20.
november 2012 samt tirsdag 27. november 2012 (Jette meddelte dagen efter at hun gerne ville
søndag den 18. november 2012).
b)Søndag den 2. december 2012: Banko, vi spørger Anjas mand.

4. Meddelelser fra Administrationen:
a) Seddel ud vedrørende 13. maj plante-containerplads-indvielsesdag, ser rigtig godt ud.
b) Vi tager 3 til RD-workshop i Odense. John, Britta og David. John kører.
c) Tagisolering: Vi har søgt lån i Realkredit, de har sagt ok. Derefter sendt til Glostrup Kommune til godkendelse. I alt bliver det 135 millioner, vi tager lån på 35 millioner.
d) By-vindmølle forespørgsel Glostrup Kommune, stadig intet svar.
e) John og Thomas fra Grøn Kloak udvalget mødes med teknikerne fra Kommunen den 22.
maj og John forbereder indlæg til organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj.
f) KAB juridisk afdeling har givet os tommelfingeren opad til oprettelse af projektsekretariat i
forbindelse med RealDania-fondsbevillingen. John sender skriv til Glostrup Kommune til
orientering.
g) Inge-Merete orienteres om reglerne for deltagelse i bestyrelsen. Får "Velkomstpakke" tilsendt.
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h) Inge-Merete: Kan man få trapper ned fra altanen (i stuen)? Det er op til de enkelte afdelingers budgetmøder og iværksættes først efter 1. juni det år det er besluttet. Generelt er vi gode
til individuelle løsninger.

5. Selskabslokalet
Bente har haft lånt det, rengøringen og generel orden er under al kritik + der kunne ikke laves
mad til 50 personer da der kun er 1 ovn.
Vi får lavet en hovedrengøring nu, sætter det på som punkt på Afdelingsmødet til efteråret
og forbereder oplæg på August-mødet for Afdelingsbestyrelsen.

6. Eventuelt
Løs snak om: Vejarbejdet på Sportsvej: Det er kommunen som undersøger- og reparerer varmeledningerne.
Højskoleophold med KAB: Kommer op på organisationsbestyrelsesmøde den 29. maj 2012.
Busture, kan vi lave det? Det skal op på de enkelte afdelingers budgetmøder.

Referent var David.

Næste møde 12. juni 2012.
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