Bestyrelsesmøde 21/10-19
Tilstede Uffe, Dorte, Morten, Jan og Peter
Afbud: Emil og Michael
1) Godkendelse af referat. Godkendt.
Byggeprojekt.
Lakker mod enden.
Følger tidsplan.
Stillads under afvikling i nr 14-16
Jan deltager i ugentlige byggemøder - se referat på VA hjemmeside for dette.
Problemer er løst ad hoc.
Økonomi: Opdateret budget ligger ca. 1 mill under budget som var 7,2 mill.
Skråvinduer: er stadig utætte til trods for reparation (Signe og Thomas Juul har påpeget dette og
BT har tilset det og fundet lækage. Man mener at have en løsning, men det kræver at der igen
bliver adgang tik alle loftsrum. BT varsler dette. Alle skråvinduer inkl dem der synes tætte skal
efterses.
Altaner.
Siden sidst.
Desværre har Grundtvigsvej ikke ville indgå forlig som de ellers selv havde lagt op til. (med
bevarelse af ophæng). Grundtvigsvej kræver andet ophæng/nedtagning af altan. Dvs det berører
14, 4 sth og 14 1 th hvor altaner formentlig skal midlertidigt ned og anden ophæng laves. altan.dk
har det fulde ansvar og vil informere snarest.
Michael fra bestyrelsen informerer 14 1 th.
Korttidsudlejning:
Notat fra Uffe og Michael vedr “pjece” til lejere. Kommentarer medgives fra bestyrelsen
Mangler selv proces interne til udlejning. Klar til næste møde.
.
Varme i nr 12
Stadig radiatorer der ikke virker i enkelte rum.
Uffe kortlægger/(mapper) de enkelte strenge i nr 12, og tager kontakt til K og L (Henning Blume)
Gløgg
Dorte er primus motor for 1 advent arrangement i haven med gløgg (1/12 kl14)
Dorte laver opslag snarest og samler et hold.
Træbeskæring mellem 16 og 18.
Peter og Uffe tager kontakt til VA mht regler for dette. Efterfølgende venlig kontakt til nabo mht
løsning, evt deling af udgifter.
Udvalget undersøger priser for hvad det vil koste at beskære træ mod gaden og træ i haven.
Priser for bad og vaskemaskine
Der arbejdes med oplæg til generalforsamlingen.
Lige nu og her justeres enkelte andelshavere bidrag (Morten)
Evt.

Næste møde
4/12 kl 18 hos Dorte kl 1930 Green Room

