Bestylesesmøde 6/5-2015 hos Vibeke
Tilstede

Morten, Josephine, Jan, Kristian, Vibeke, Ida.

Afbud

Natali

Referant

Jan

Referat godkendt den

15/05-2015 efter kommentarer

Referater

I fremtiden lægges referater på foreningens “egen”
hjemmeside. !
Uploading ved Jan.!
Referater tilstræbes skrevet og rundsendt senest 14
dage efter møde. !
Godkendelse ved bestyrelsens medlemmer senest
7 dage efter rundsendelse. Hvis ej respons tages
referatet som godkendt.!

!

Referat skrivning går på skift som følger: Jan,
Josephine, Kristian, Vibeke, Ida, Natal
Fugtsikringsprojekt.

Forløber efter planen. Ikke hørt om uforudsete
væsentlige ubehagelige overraskelser.!

!
!
!

Morten kontakter Claus Bøgh mht vurdering af
“etageskred” Sagasvej 16 st tv, over baderum.!
Tilbud øsnkes givet fra entrprenører vedr.
Oppudsning og finish af vægge på gang arealer.!
Brian kontaktes vedr evt ektra belysning
(Josephine)
Loftsrum

Fordeles om ca. 6 mdr når kælderen er faldet på
plads. Ida og Vibeke vil kortlægge og udarbejde !
oversigt over rum i Sagasvej 14-16 så alle får
mulighed for at få et loftsrum/evt dele. Nr. 12
fordeles af Jan Josephine og Morten.

Kælderrum

Der er nyindrettet rum i forbindelse med fugtsikring.
Alle får nu et kældrerum til rådighed. 9 styk i nr. 12
og 20 stk i nr 14-16..!
Morten, jan og Josephine fordeler i nr 12, primært
så folk får deres tidligere rum tilbage.!
Ida og Vibeke fordeler i nr. 14-16.!

Tørretumbler

Morten kontakter Lars Ørnhøj. Husk tørretumbler
også installationsudgifter herunder afløb til
kondeseringmaskine.!
Forespørg om evt udvidet service aftale

Garage

Opsiges pr. 1/8.!
Ved næste møde diskuteres om vi evt skal beholde
en garage til fælles brug i forening. Børneboom!
Barnevogne, klapvogne løbehjul etc.!
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Omlægning af lån

Der blev afholdt generalforsamling den 9/4-2015
Her blev det besluttet at omlægge lån og det
indenfor en uge, dette ved Vestadministration Lene
Raahauge. Det er med bestyrelsens STORE
forundring ikke sket endnu - og i mellemtiden har
lånekurser ændret sig.!
Morten har rykket Vestadministartion for svar og
rykker igen.

Økonomi

Morten siger god for dette. !
Ved fremtiddige møder - økonomi som fast punkt
hvor regnskabet/foreningens økonomi gennemgås
løbende.

Fibernet

Fibernet udarbejder aftale til efteråret i september
måned.

Messingnavnesklite

Man får i indflyttergave et navneskilt af foreningen.
Hvis man skifter navn, eller får nye indflyttere,
Ægtefælle børn el. lign. er det beboerne selv der
skal stå for opdatering af skilte - herunder selv
betale. Gæler også lejere.

Altaner

Sagen ligger hos frb kommune. !
Vil Natali forhøre om evt nyt hos AltanDK?

Emhætte

En andelshaver har adspurgt om mulighed for
udluftning af emhætte gennem mur. !
Bestyrelsen udbeder sig tegning, særligt mhp.
altanplacering.!
Emhætte med kulfilter kan være et alternativ.!
Luftkanaler eller skorstene må IKKE bruges til
emhætter.!

Næste møde

16. juni kl 19.30 hos Jan

