Fællestjørnen
Mødet afholdes hos EF tjørnegården 1- 26.08.2010 - KL. 19.30
Tilstede var: Mariann og Fatime, A/B Tjørnegården 3, Niels og John AB tjørnen, Maria og Linda EF
Tjørnegården 1.
Punkt 1:
Referatet fra sidst er godkendt og underskrevet.
Punkt 2:
Opsamling fra sidst.
-

-

-

-

Asfalt. Clemmme er ikke til stede, og derfor går vi ikke ud fra om der er indhentet noget
tilbud, endnu.
o I AB tjørnen har de sagt ja tak til et tilbud på kr. ca. 31.000, hvor de får lagt asfalt
op af muren.
o Vi beder Holger og Benny om at udbedre de mest krævende steder.
Kloakkerne: Vi mangler stadig tilbud vedrørende strømpekikkert i kloakken. Når de tilbud
er indhentet, indkalder vi til ekstra ordinær møde, såfremt vi ikke kan blive enige over
mail.
Belægning. Thomas fra EF tjørnen var desværre forhindret i at deltage. Eftersom vi nu er
gået i gang med kloakkerne og en undersøgelse heraf, derfor venter vi med
belægningsbeslutningen.
Stiftelsesdokumentet henlægges til efter AB tjørnegården 3 general forsamling.
Hastigheds bump. Der er ikke sket noget nyt. Niels vender tilbage når der er nyt.

Punkt 3:
Fællestjørnens arbejdsdag.
-

Mariann er tovholder på arbejdsopgaverne. Sammen med Maria står de for indkøbene.
Mariann henter kr. 5.000 til eventuelle indkøb.

Punkt 4:
INDU Legepladsen.
-

Efter det omsendte materiale om INDU, er det en fælles holdning, at vi ikke tør
gennemføre det, da det virker til at være alt for mange problemer med det.
Generelt er holdningen i de forskellige foreninger er, at vi ikke vil bruge mere tid eller
penge herpå.
Såfremt vi skal gå videre med projektet ny legeplads, må de forældre, hvor det er
interessant for gå videre med det.

Punkt 5:
Beplantning i gården.
EF Tjørnegården fremsatte på vegne af Thomas og Trine ønske om beplantning i gården. Både AB tjørnen
og AB Tjørnengården 3 bedt om, at der blev fremsat et konkret forslag fra Trine om, hvad hun hermed
mener.

Punkt 6:
Økonomi.
Den 6. august 2010 stor der på vores konto kr. 95.564.07. Dette er efter indbetalingerne fra alle
foreningerne.
Holger har ferie, hvorfor vi ikke ved, hvad hans beholdning er på.
Punkt 7:
Eventuelt:
-

-

Postkasser. Alle foreninger har problemer med, at skruerne der er sat i postkasserne
giver problemer i forhold til, at posten ikke kan komme rigtigt i kasserne.
Vi har problemer med, at folk flytter bordene rundt ude i gården, og ikke rydder op efter
sig. Der er fremsat ønske om at bordene bliver boltet fast. Dette er der delte holdninger
til. Vi vil derfor som en start bede Holger om at lave små plader, hvorpå vi opfordre folk
til at rydde op efter sig.
Indkaldelse til fællesmøde i Sydhavnen. Mødet er d. 8. september 2010 KL. 19. som det
ser ud deltager mindst en fra alle foreninger. Dog kun gældende for andels foreningerne.

Næste møde er den tirsdag den 9. december 2010, KL 19.30 hos AB Tjørnen.
Frist for punkter til mødet er den 2. december 2010.

