
BM 0403-2020

Tilstede: Morten Dorte Jan Peter Michael
Formøde i VA: Dorte, Morten og Maria (VA)

1) Ref 21/1-20 godkendt
2) Regnskab. Gennemgået og godkendt op til GF, foreslår bevaret andelskrone. Der kan evt. re-

duceres i husleje med 5%. Låneomlægningsmuligheder fremlægges ved GF.
3) Energimærkning. Skal fornys i 2021 (10 år).  VA kontakter A4  foreslået firma.
4) Eksterne rottespærer installeret i alle 3 opgange udover de interne ved faldstammer (påsat ved 

VVS renovation)
5) Generalforsamling
6) Praktiske forberedelser  - (Forplejning: Jan, Indretning af lokale, evt varme v. Michael og Uffe) 
7) Grundforurening uden anmærkning til 14716. forurening i 1 m dybde i 12 baggård uden prak-

tisk betydning  med mindre der skal graves dybt eller bygges.  Ingen afgiftning målt i hht lejlig-
heder- Sagen afsluttet fra Regionens side.

8) Projekt. Færdigt. Ca. 1,5 mill kr. billigere end projekteret. 
9) Korttidsudlejning. Uffe (og Michael) fremsender materiale til Maria vedr. brug for GF, inkl logi-

stik etc.   
10) Vaskepriser - Uffe arbejder videre med dette mhp nye priser ved GF
11) Kattelem mm etableret.  Acceptskrivelse fra beboer udestår. Rykkes for denne.
Dorte og Uffe lukker køkkendørs kattelemme i 16 st th og 16 1 th.-

Elektronisk døradgang til eksterne firmaer Michael undersøger dette

Deadline mht GF materiale til Maria 16/3

Uffe forslag  til fælles mail.  Fælles mail med “you got mail” til bestyrelsen” 
Kristian Worm kontaktes på GF mhp at oprette en sådan. (Uffe) 

Bad. I kælder. Uffe undersøger med murer hvad der er absolut skal udbedres. 

Og om hvad vi selv  kan forestå udbedring (I så fald er det brugerne der skal lægge arbejdskraft 
til). 

Altaner Michael har rykket altan.dk og fået svar om at ingenører er i gang med beregning mhp op-
lysninger til kommunen.

På valg: Morten og Emils plads. 
Dorte genopstiller som bestyrelsesmedlem, Peter opstiller som suppleant.  

http://altan.dk

