Referat af bestyrelsesmøde i Afdeling 5 onsdag den 8. juni 2022
Mødedeltagere: Inga, Allan, Tine, Tine, Brian og Michael

1. Grill på altanen
Det er ikke tilladt at grille på altanerne i afdeling 5 uanset om du bruger kulgrill
eller gasgrill. Det er en overtrædelse af afdelingens ordensregler. Ordensreglerne
kan du finde via afdelingens hjemmeside under praktisk information.
Oplever du, at nogen griller på deres altan, må du gerne gøre dem opmærksom
på ordensreglerne. Gør det i en venlig tone, da det kan være, at de ikke er klar
over forbuddet. Har du ikke lyst til selv at henvende dig til beboeren, må du gerne
skrive til bestyrelsen, så vi kan give besked til beboeren.

2. Cykelrazzia mandag den 27. juni
Der er cykelrazzia/cykeloprydning i afdeling 5 mandag den 27. juni omkring kl. 9.
Cykeloprydningen omfatter alle cykler både inde i kældre såvel som udenfor.
Der er lagt røde strips/kabelbindere i alle postkasser. Bind en rød kabelbinder på
styret på din cykel for at vise, at cyklen har en ejer. ALLE cykler uden en rød
kabelbinder bliver fjernet – også selvom der sidder en seddel fra en tidligere
cykelrazzia. Cykeloprydning er nødvendig, da der desværre er folk, der ikke gider
at smide deres gamle cykellig ud til storskrald eller efterlader deres gamle cykler,
når de flytter fra afdelingen. For at undgå at en cykel med en tidligere mærkning
ikke står til evig tid, er vi nødt til at anvende en ny form for mærkning hver gang.
Har du spørgsmål eller mangler du en kabelbinder til din cykel, skal du henvende
dig til varmemesteren (områdekontoret).

3. Tørretumblere og vaskemaskiner.
Vaskemaskiner
Selvom vi har sparet op til køb af nye vaskemaskiner, vælger vi ikke at købe nye
maskiner på nuværende tidspunkt. Ved køb af nye maskiner kunne vi formentligt
spare 20% på forbruget (el/vand). Det er dog ikke nok til, at vi synes at de
nuværende maskiner skal kasseres. De nuværende vaskemaskiner fungerer
glimrende og får derfor lov til at køre nogle år endnu.
Tørretumblere
De nuværende tørretumblere er mere end 10 år gamle. Dermed er der allerede
sparet penge op til indkøb af nye tørretumblere i budgettet. Det vil altså ikke
påvirke afdelingens økonomi at købe nye tørretumblere.

Den seneste måned har afdeling 5 fået lov til at låne to nye varmepumpestørretumblere af Electrolux. De to tørretumblere står i vaskerierne i hhv. blok 1 (PMV
47) og blok 2 (VBV 7). Varmepumpetørretumblere bruger 66% mindre strøm end
de tørretumblere vi hidtil har haft.
Nye varmepumpetørretumblere formentlig kunne tjene sig selv hjem på ca. 7 år
alene ved besparelse på strømforbruget. Oven i det har prisen på el været
stigende. Det betyder at udgiften ved at bruge tørretumblere er højere. Skifter
vi tørretumblerne til nye varmepumpetørretumblere, behøver vi ikke at hæve
prisen på en tørretumbling i vaskerierne.
Set ud fra et økonomisk og miljøvenligt synspunkt giver det god mening at
investere i nye varmepumpetørretumblere. En ting er økonomien i nye tumblere,
noget andet er om beboerne kan lide at bruge de nye tørretumblere i forhold til
de gamle.
Tilbagemeldingerne fra beboerne til bestyrelsen omkring testning af varmepumpetørretumblerne har været få og lidt blandede. De blandede oplevelser kan
måske forklares med at de nye tørretumblere skal bruges på en anden måde end
de gamle maskiner. Derfor har vi aftalt med Electrolux, at vi får lov til at låne de
to maskiner yderligere 30 dage. Der sættes en vejledning op på maskinerne og
der arrangeres en demonstration af tørretumblerne tirsdag den 14. juni kl. 16 til
17 i de to vaskerier, så beboerne ikke er i tvivl om, hvordan de nye maskiner
fungerer. Kontakt bestyrelsen med din oplevelse på bestyrelsen@afdeling5.dk.
Efter endt test vurderer vi, om vi har lyst til nye tørretumblere i hele afdelingen.

4. Opslag med praktiske oplysninger.
Vi har tidligere haft et opslag i alle opgange med praktiske oplysninger til
beboerne. Bestyrelsen har opdateret opslaget, så det kan blive hængt op igen.

5. Næste bestyrelsesmøde.
Det næste møde holdes mandag den 8. august kl. 18.00 i fælleslokalet i kælderen
ved Vilhelm Bergsøes Vej 15.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen vendte forskellige småting i afdelingen

Se afdelingens hjemmeside: www.afdeling5.dk

