Ejerforeningen Kornmarken
Perikumvej 25 – 9000 Aalborg
www.kornmarken.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2014
Tilstede: Børge Andersen, Ib Rasmussen, Jan Graugaard, Berit Odgaard Christensen
Fraværende: Phuongpham.
1. Reparation/udskiftning af målere og radiatorer

Det er ejernes eget ansvar og forpligtelse til at få ødelagte målere repareret og hvis en
radiator udskiftes skal den gamle radiator aflæses af virksomheden Palle Mørch (kontakt
oplysninger til Palle Mørch kan ses på ejerforeningens hjemmeside eller kan fås hos
bestyrelsen).
2. Flise kant omkring bedene ved rækkehusene

Der er ønske om en flisekant rundt om bedene ved rækkehusene. Beboerne ved rækkehusene
vil selv sørge for udførelse af flisearbejdet. Betalingen trækkes på ejerne via Nets (Pbs).
3. Retning af hækkene ved rækkehusene.
Reparation af hækkene ved rækkehusene er på trods af bestyrelsens tidligere deadline ikke blevet
ordnet. Punktet vil blive taget med til den kommende generalforsamling.
(note fra referatet af bestyrelsesmødet den 19. november 2013 - Som nævnt i punkt 4 fra referatet
fra Generalforsamlingen 2013 blev det slået fast, at beboerne skulle rette hækkene op i henhold til
de gældende regler. Hvis dette ikke skete af ejerne selv ville bestyrelsen sørge for dette blev ordnet
på ejers regning. Da det ikke er alle som har fået dette ordnet endnu, skal bestyrelsen henvise til, at
dette bliver ordnet nu – allersenest 31/12-2013.)
4. Cykelkælderen under rækkehuset
En beboer har ønsket at få lov til at lave et hul til en øsken i cykelkælderen under rækkehuset (til en
ekstra cykellås). Bestyrelsen har givet sit ok til dette.
5. Blomsterkummer
De nuværende cement blomsterkummer uden for opgangene og ved rækkehusene er blevet fjernet
og vil i stedet blive erstattet et nogle større men færre blomsterkummer.
6. Net på udluftningskanalerne
Der er kommet net på udluftningskanalerne på taget – så der ikke længere kan komme fugle ned
igennem.
7. Bommen ved brandstien
Låsen i de nye bomme ved brandstien vil blive skiftet, så man fremover kan bruge sin kældernøgle,
hvis der bliver behov for at køre ind på brandstien. Bestyrelsen vil dog henstille til at stien kun
bliver brugt til nødvendig kørsel.
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