Møde afholdt i Fællestjørnen d. 22. november 2007 kl.: 19.00
Mødet blev afholdt hos E/F Tjørnegården I, som fungerede som ordstyrer og referent.
Deltagere:
E/F Tjørnegården I:

Linda og Maria

AB Tjørnen:

Henning og Thomas

A/B Tjørnegården III:

Mariann og Marie

1/ Godkendelse af referat.
- Referatet fra den. 6.september 2007 blev godkendt.
2/ Valg af belægning i gården
De tre foreninger er stadig uenige om, hvilken belægning der skal være i gården. Der er ligeledes
uenighed om, hvorvidt denne beslutning skal træffes nu, da ingen af foreningerne ser ud til at have
penge til at ordne det foreløbigt.
Der blev dog besluttet, at vi i fællesskab skal tage ud og se hvilke muligheder, der er for belægning
i gården. Mariann vil stå for planlægningen af udflugten, hvorefter der vil blive taget videre stilling.
3/ Fællesantennes fremtid
Eftersom der ikke er sikkerhed om, hvor mange der faktisk benytter sig af Sverige kanalerne 1 og 2,
og eftersom der ikke er nogle, der har rettet henvendelse om den manglende signal, har
foreningerne besluttet ikke at betale de ca. kr. 8000.- som det vil koste at overgå fra analogt signal
til digitalt signal.
4/ Fælles forsikring for alle foreninger til dækning af gården.
Der er enighed om, at der skal tegnes en fælles forsikring for gården. Hver enkelt forening sørger
for at få indhentet tilbud fra deres respektive forsikringsselskaber. Vigtigt. Tilbudene skal være
indhentet inden næste møde og i så god tid, at de forskellige foreninger har mulighed for at se dem
igennem.
Forsikringstilbudet skal tage udgangspunkt i det nye stiftelses dokumentets § 5.
5/ Brug af gården til parkering
Brug af gården til parkering af 3-hjulet invalideknallert - A/B Tjørnegården III´s bestyrelse er blevet
enige om, at det ikke kan forbydes en beboer, som er gangbesværet i at benytte gården som
parkering for sit køretøj. Dette betyder, at vedkommende må køre i gården til trods for, at der
dermed ikke sker overholdelse af de fælles gårdregler. Til orientering bor han på Borgmester
Christiansens Gade, hvor der ingen parkeringsmuligheder er!

Der er blandt de tre foreninger enighed om, at der er tale om et undtagelses tilfælde vedrørende
handicap køretøjer, og ser herefter ingen problemer heri.
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6/ Regnskab
Vi har nogle spørgsmål til regnskabet, hvorfor Henning vil gennemgå det og få udredet disse. Der
følges op på dette punkt, så snart der kommer en tilbagemelding fra Henning
Henning er efterfølgende vendt tilbage, hvorefter regnskabet nu kan godkendes.
Mariann påtog sig at udarbejde budget.
7/ Økonomi status v/ Holger
Afventer svar fra Holger på, hvad kassebeholdningen er på.
8/ Fællestjørnens fremtid
Der er udfærdiget et udkast til et nyt stiftelses dokument for Fællestjørnen. Dette tages med til
bestyrelserne og skal godkendes der. Herefter tages der stilling til den videre fremtid.
9/ Opfølgning fra sidst.
- Bænkene, der skal monteres. Den bliver sat op inden foråret.
10/ Andet.
AB Tjørnen spørger om, der er mulighed for, de kan leje E/F Tjørnengårdens 1 beboer rum til
kommende arrangementer, da der i deres eget, er sket vandskadet. Dette burde der ikke være noget
problem i. Angående leje af rummet aftales det med Holger.
Til næste møde sendes der dato- forslag rundt fra AB Tjørnen. Frist for punkter til
dagsordenen skal være hos AB Tjørnen en uge inden det aftalte møde.
Referent var Maria fra E/F Tjørnen 1.
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