Bestyrelsesmøde Andelsboligforeningen Sagasvej 12-16

Dato 06-06-2017
Deltagere:
Bestyrelse: Morten (formand) Jan, Vibeke, Martin (afbud: Kristian )
Suppleanter: Sofie, Catrine (ref)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Havedag lørdag d. 10. Juni
Byggetilladelse ved ombygning
Salg af nr 14, 3.th
Videre forløb på 12, st.th.
Aktivitetslisten
Evt.

1. Havedag lørdag d. 10 juni
Lisa har sat mærker på alle cykler / barnevogne  og de skal aktivt fjernes af ejerne, for at markere at
cyklen/barnevognen ikke er ejerløs.
Ideer til aktiviteter:
-

rensning af tagrender
etablering af vejbump og skilt ( jan og morten)
”pleje” gårdhaver
”pleje” forhaver + etablering af afgrænsning
”pleje” af havemøbler, opstramning og olie
vask af trapper, gelændere, vægge etc
oprydning af fællesrum: loftsrum, tørrerum, ”loppen”, barnevognskur…
reparationer: skur, kattelem
oliering af hoveddøre
etc

-

indkøb af planter til at stille imellem nr 16-18 – 4 bøgeplanter..(catrine+vibeke)
indkøb af morgenmad (catrine)

2. Byggetilladelse vedr. Ombygning
Bestyrelsen giver normalt godkendelse til ombygninger, såfremt det kan godkendes af kommunen. Et
enkelt punkt i den konkrete sag, er at emhætten ikke kan have udtræk som beskrevet. De skal være
opmærksomme på, at det kan kræve adgang til lejligheden nedenunder. Morten forfatter et svar.
3. Salg af nr 14, 3.th.

Er udbudt til salg pr 1/7.
4. Videre forløb på 12, st.th
Vestadministrationen har informeret om, at de har rykket hos advokater for nr 12, st.th. og deres indstilling
er at om 14 dage, vil de undersøge hvad der kan/bør gøres for at fremme processen.
5. Aktivitetslisten
6. Evt
Havemøbler til nr. 14-16 indkøbes; brugt hvis muligt, ellers fra nyt til ca. 17.000 kr.

Fremtidige møder:






16. August kl. 19.00
12. Oktober kl. 19.00
27. November kl. 19.00
8. Januar 17-19.00 efterfulgt af ”julefrokost”
Møde i Marts med Vest administrationen

Indhentning af tilbud på
renovering af lodret ”el”

Kristian

02-05-2017

Bestilling af tørretombler
(Ørnhøj)

Martin

02-05-2017

Done!
Omflyt af loftsrum

Catrine

2016

Indkøb og påsætning af bump

Jan og Kristian

02-05-2017

Vinduer i døre – indhentning af
tilbud på glas og hvor mange.

Vibeke

02-05-2017

Pris: 2500 pr vindue, der er 2 styk
pr dør. Da der skal sættes
brændplade, kan man ikke rigtigt
se de flotte vinduer. Alternativt
kan man sætte alm. vindues-glas
i, til lavere pris. Forslag:
Foreningen betaler for
almindelige ruder, hvis
andelshavere ønsker de flotte, er
det for egen regning.

