Referat fra bestyrelsesmødet den 04. april 2017
Til stede: Jørn, Jan, Andreas, VM, Ina og Katja
Afbud: Thomas, Bogda og Erik.
Dirigent: Jørn
Referent: Katja/Jørn

Tilbud på lys i kld. under B og C, fra 12.000 til 25.000 kr.
Der er sat penge af til lyset i 2019.
Orientering om afd. check
Vi har to lejligheder der plages af skimmelsvamp, Lejerbo er i gang med at finde en løsning på
problemet. Der tales om hvad der skal gøres for at stoppe det, der tales om at evt. flytte isolering
fra ydervægge i bygning A til bygning B og C.
Det blev aftalt, at forhøre sig hos Lejerbo om rokering eller evt. lån til isolering.
Der sættes et møde i stand til efteråret, hvor der evt. vil blive inviteret en rådgiver.
Der tales om, hvad man selv kan gøre for at undgå-/afhjælpe problemet.
Der er kommet en klage vedr. røg i kælderen under bygning C, der vil blive sat rygning forbudt
klistermærker op og Danny vil gå kælderen igennem igen.
Angående kontrakt med YouSee, forhandles der stadig.
Detailtegninger er gennemgået og der er noget med tegningerne der ikke er som lovet, så Lejerbo
(Niels) vil blive kontaktet igen vedr. tegningerne. Jørn vil kontakte Lunden arkitekter for nærmere
orientering, dette er sket og en forklaring er modtaget.
Der skal i forbindelse med opsætning af altaner udarbejdes ændringer i husordenen vedr.:
Altaner og areal.
Bestyrelsen er blevet bedt om at lave oplæg til ændringer til husordenen, som senere skal
godkendes på afdelingsmøde.
Katja i 4G og Henriette i 4F. vil gerne afholde en sommerfest, der spørges om der evt. kan gives
et tilskud til f.eks. telt. Der blev aftalt at, på næste bestyrelsesmøde vil de have en klar plan og evt.
budget. Det skal skrives på som et punkt til næste bestyrelsesmøde den 16. maj 2017 kl. 19:00.
Det skal hermed meddeles, at Thomas Rasmussen, efter eget ønske, er udtrådt af bestyrelsen
med omgående virkning.
Så velkommen til suppleant Ina Rüssel, der tager over efter Thomas.

