Fællestjørnens møde den 28. august 2008.
Mødet afholdes hos E/F tjørnegården 1.
Deltagende er: Morten og Niels fra AB Tjørnen, Marie og Merethe fra A/B Tjørnegården 3
og Linda og Maria fra E/F tjørnegården 1.
Punkt 1:
Referatet fra sidste møde godkendes.
Punkt 2:
Gårdfesten. AB Tjørnen var skuffet over det dårlige fremmøde fra de 2 andre foreninger til
gårdfesten og den fælles arbejdsdag. A/B Tjørnegården III mente, at både gårdsfest og
fælles arbejdsdag skal bygge på og drives af frivillig deltagelse fra beboernes side. De
oplyste desuden, at deres arbejdsdag i foreningen om foråret ligger umiddelbart før den
fælles arbejdsdag i Fælles Tjørnen. Det blev derfor besluttet at slå arbejdsdagene
sammen. Arbejdsdagene i Fælles Tjørnen vil desuden fremover have faste datoer, så
beboerne altid er bekendt disse.
Arbejdsdagene er herefter fastlagt til den sidste lørdag i april og den første søndag i
september.
.
Punkt 3:
Stiftelsesdokumentet. Niels har indført ændringerne og dokumentet skal herefter
godkendes af de respektive bestyrelser, og forhåbentlig godkendes i Fællestjørnen på
næste møde.
Punkt 4:
Postkasser. Maria har indhentet tilbud fra et postkassefirma. Vi har i fælles tjørnen
besluttet, at indhente flere tilbud, da vi er interesseret i at se et tilbud, hvor vi selv står for
opsætningen af postkasserne. Morten har taget over og vil holde kontakten med Jim, der
står for det allerede indhentet tilbud, samt tage kontakt til Holger og låsesmeden. Vores
mål er at få en aftale for køb af postkasser inden udgangen af dette år.
Punkt 5.
Belægning i stor skraldsrum. Der er indhentet et tilbud på 18.575 kr., hvilket vi Fællestjørnen har accepteret.
Punkt 6:
Økonomi/ kassebeholdning. Kassebeholdningen er dagsdato på 93.665 kr. plus 1000 kr. i
kassen.
Punkt 7:
Byggeaffald. Det indskærpes overfor beboerne, at der ikke må smides byggeaffald i
storskraldsrummet. Bygge affald er bl.a. materiale fra renovering af køkken og badeværelse, klinker, pus og mureaffald.
Marie og Merethe udarbejder et skilt, som vil blive sat op i rummet.

Punkt 8:
Fællesantennen. Alle 3 foreninger er enige om, at vi ikke gider bruge flere penge på
fællesantennen og derfor gerne vil nedlægge den. Vi er dog stadig i tvivl om, hvilke regler
der foreligger på dette område. Niels har lovet at spørge på hans arbejde og komme med
svar næste gang.
Punkt 9.
Fibernet. Der vil i den 9. september blive afholdt et møde for de 3 foreninger om evt.
indlæggelse af fibernet.
Næste møde er den 29. oktober 2008, kl. 19.00 hos AB Tjørnen.
Punkter til næste møde skal være hos AB Tjørnen senest en uge før mødet.

