Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2017 – Sagasvej 12-16
Deltagere: Morten, Jan, Kristian B, Kristian A (suppleant), Catrine
Afbud: Vibeke
Dagsorden:
Status på aktivitetslisten
Forberedelse af generalforsamling - aktiviteter
Evt.
Opsummering fra mødet:
Opfølgning på aktivitetsliste:
Loftsrum: Catrine har talt med Nicolai om loftsrum. Deres loftsrum er fyldt op, og vil være
meget kede af at skulle rømme halvdelen.
Vi vil nu bede Thomas /Marie og Uffe om at dele det rum der pt er Josefines (et af de store). Og
så kan Josefine rykke over i det lille rum (pt Uffes).
Måling af fugt. Vi får Bøgh og Hellstrøm til at måle.
Lejligheden nr 16 st.th: Kommende ejerskab afventer, efter aftale med VestAdministrationen,
skifterettens behandling. Forventes at ske ultimo januar.
Generalforsamling forberedelse
Afholdes 4. april.
Bestyrelsesmøde til at behandle Regnskab og budget hos VestAdministrationen man 6. Mar,
kl. 15.00.
Lokale: Kristian B undersøger om vi kan booke børnehaven igen.
Vuderingsmand har besigtiget. Vi afventer vurdering. Hans vurdering af vores vinduer var, at
vi godt kunne vente til 2018.
El kapacitet, jf aktivitetsliste: Kristian A. kontakter 2 firmaer mhp. at vurdere behov og
efterfølgende et overslag på pris.
Flg. er på valg: Ida, Jan (Kristian A og Catrine B er suppleanter).
Kristian B’s er kasserer, - og vi skal have overført opgaven til en anden. Kristian tilbyder at
færdiggøre regnskab for 2016 og derfra tager Morten over indtil at bestyrelsen kan
konstituere sig efter generalforsamlingen.

Kristian har også håndteret navne skilte. Opgaven skal overtages af en anden efter
generalforsamling.
I budgetlægningen skal vi huske omkostninger til havemøbler i nr. 12-14.
Vi skal forberede en indstilling til kælderrummet på hjørnet i nr. 14.
Altaner
Der har været afholdt møde d. 4. januar for alle der har bestilt altaner for at give en
opdatering på projektet.
Planlægning af bestyrelsesmøder
Man 6. Mar, 19.30
Ons 5. Apr, 19.30
Eventuelt
IAB.
Aktivitetsliste
Dato for oprettelse
18-04-2016

Evt. ansvar

Aktivitet/ issue
Drøftelse af vurderinger af lejligheder. Til et
senere tidspunkt. Haster ikke!
Jan har repareret to af de utætte loftsvinduer
(skråvinduer) med silokone. Vi skal udbedre
resten på næste arbejdsdag.

Catrine

Melder tilbage til Thomas og Marie om loftsrum.
Catrine afdækker hvilket loftsrum der skal
deles.

06-09-2016

11-10-2016
06-12-2016
17-01-2017
17-01-2017

Kommende
reparationer der
kan tages ved
lejlighed
Senere
Til budget 2017

Lejligheden nr 16 st.th: Kommende ejerskab
afventer, efter aftale med
VestAdministrationen, skifterettens behandling.
Forventes at ske ultimo januar.

Overvej udskiftning af loftsvinduer i nr 14-16
pga. utætheder.
Budget for 2017 skal også tage højde for
havemøbler til nr 14-16.

Undersøgelse/tilbud
fra Kemp og
Lauritzen skal
foreligge før
generalforsamling.
Evt. til budget 2017

Kristian A.

Vi skal have undersøgt kapacitet og en evt.
fremtidig opgradering af kabler mv.
Kristian A. kontakter 2 firmaer mhp. at vurdere
behov og efterflg. et overslag på pris.

