Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2013.
Til stede: Anne, Annette, Bente, Mia, Peter.
Pkt. 2. Økonomien – status
Opgørelsen, incl. nogle regninger der skal indløbe, udviser
et rimeligt beløb til dækning af udgifter i den resterende del af året.
Pkt. 3. Projekt vinduesudskiftning
Der foreligger nu tilbud for det samlede projekt: kr. 1.750.000,- (inkl. moms og 10 % uforudsete
udgifter)
Der følger oversigt over hvert hus. Og projektet skal igen gennemgås, bl.a. m.h.t. mål og farver m.v.
Bestyrelsen overvejer om der skal indhentes tilbud fra anden side.
Annette og Peter vil komme med nyt om sagen til næste møde.
Under dette punkt blev også diskuteret billeder og priser på pillefyr,
som Mia havde medbragt. Et udvalg, Anne og Mia, vil på næste møde
præsentere en rapport om økonomien i sådanne fyr, bl.a. installationen.
Vi skal afvente hvad regeringen beslutter om ny afgifter på f.eks. brændsel.
Desuden havde Mia selv taget fotos af et hus i Birkerød som har isoleret
med Skanflex. De viste flere trin i opsætningen på huset samt det færdige
resultat. Dette kan måske være nyttigt, når vi skal overveje isolation –
men det bliver først i den næste 5-års-periode efter at vinduerne er overstået.
Pkt.4. Husgennemgang 2013.
De afleverede skemaer blev fordelt til de fire som to og to vil besøge
husene som besluttet. Færdige resultater afleveres til Peter senest 19/11.
Haven til hus M34 bliver for tiden plejet af Zaka Ullah som aftalt med
Grethe Olsen.
Pkt.5. Rudersdalmødet, efterår 2013
Peter fortalte om et spændende møde omhandlende børn og unge.
Man kan orientere sig herom på

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Hoeringer_og_debat/Rudersdal_Moedet/Moede_2.aspx
Med inspiration herfra fandt bestyrelsen at vi skulle prøve om lokale
børn kunne inddrages i beslutninger og udførelse når pladsen Æblerosestien
til foråret skulle rumme nye sociale tiltag som bænke m.v.
Pkt. 6. Ønsker til budget 2014.
Bestyrelsens medlemmer kan fremkomme med ønsker til næste møde.
Peter vil desuden spørge advokat H. Vang-Lauridsen om der er ændringer
i skatter og grundværdi for Kunstnerbyen.
Pkt. 7. Personsag - status
Der er ikke sket noget nyt siden sidst.
Pkt. 8. Evt.
Kunstnerbyhusene er klassificeret som bevaringsværdige i klassifikation 1-3. Vurderinger er p.t. i
høring. Klassifikationen holder en årrække. Herefter kan forholdene ændres og dermed vurderingen.
For os betyder det at vi ikke må rive husene ned, ej heller lave store ydre ændringer i husene uden at
anmode om råd fra Kommunen.
Aftalen med farvehandel Jan Jensen vil formentlig genopstå om en uges tid.

Ref.: Bente

