
Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.10.2013

Kort referat fra Formandsmødet i går. (Hanne og Maiken)
Der blev refereret fra nogle af problemerne i Egedalsvænge i Kokkedal. 3b vil forsøge at undgå, at 
diverse problemer bliver blæst op i pressen, og derfor søges problemerne løst lokalt. 
De almennyttige boligforeninger, som 3b er, har et boligsocialt ansvar, derfor handlede mødet 
meget om, hvorledes vi får engageret beboerne i fællesprojekter i håb om at nedbringe antallet af 
sociale problemer. Der blev talt en del om, at det skulle være rart at komme hjem, når man bor i 3bs 
bebyggelser. Vigtigheden af, at man kender hinanden og hilser og gerne har forskellige aktiviteter, 
hvor man kan komme lidt mere ind på hinanden. F.eks. som vores havedag i søndags.-- 
3b ønsker også, at der etableres partnerskaber mellem flere boligforeninger f.eks. fælles drift 
/ejendomskontor. 
Hele mødet foregik på en anden måde end tidligere, idet vi sad ved mindre borde, og den sidste time 
gik med oplæg til diskussion, hvor hvert bord afleverede en ”planche” med de ting, man var 
kommet frem til, så 3b har noget at arbejde videre med.. 

Referat fra ”Klima møde”. (Eva)
Eva gav en kort gennemgang af de oveheads, hun havde fået på mødet. Det fremgik, at det var 
muligt at få en konsulent ud til vores bebyggelse (pris ca.6000kr), med det formål at få vejledning i, 
hvordan vi kommer videre og hvordan vores bebyggelse egner sig til f. eks. solceller. Det nok vil 
være en god idé og vi / energigruppen arbejder videre med det.  Det blev anbefalet, at man går i 
gang - jo før desto bedre - det vil kunne tjene sig ind i løbet af ca. 10 år.

TV udbyder til revision. (Gerts slides). Gert havde meldt afbud, da han skulle til et andet møde, 
men vi talte lige kort om det. Vi var enige om, at det er en god idé at arbejde videre med emnet og 
beder derfor dig Gert, om at arbejde videre med det så kan vi tage det op på næste møde.

Opfølgning på havedag. - Brev fra Anne BL ang. bevillinger m.m.
Lasse skal kontaktes om gyngen. Guy gør det nu.
Line Sandholm Hermannsen: lh3@balk.dk Hun er fra Ballerup Kommune vedr. de grønne 
områder. Guy skriver til hende nu.

Maiken kontakter Peter vedr. grusning / saltning.

Vedr. indkøb af nye redskaber, blev vi enige om ikke at købe nu, men at Guy til foråret før 
næste havedag går redskaberne igennem igen og køber lidt flere.
Guy vil skrive en mail til alle beboere med en opfordring til at dele ikke bare haveredskaber, 
men også andet værktøj f.eks. boremaskiner, stiksav, o.l. Man kan så slippe for, at de ligger og 
fylder hos en selv, idet de bliver opbevaret i værkstedet.
Der er oprettet et nyt udvalg: Værksstedsudvalget. Medlemmer Guy, Gert, Jannik og Marek.

Julefrokost 19. dec. Kl. 18.00.
Maiken sender invitation til div. udvalgsmedlemmer og bestiller mad m.m. 
OBS!! De, som kan komme lidt før og hjælpe med borddækning m.m., må meget gerne gøre det! 
(Jeg selv kan tidligst være der 17.45)

Evt. 
Maiken kontakter Elin ang. pengekassen.
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