Bestyrelsesmøde d. 05.12.2017.
Tilstede: Jørn, Jan, Andreas, Ina, Bogda, Erik og Katja.
Velkomst.
Referent: Katja
Valg til formand: Andreas er valgt til formand.
Vedtagelse om suppleanter:
Der diskuteres frem og tilbage om suppleanter skal være til stede ved hvert bestyrelsesmøde eller kun ved
frafald.
Der besluttes at suppleanter skal deltage ved frafald. Der sendes officielt post til suppleanter dog skal de
kun deltage ved møder hvis de får besked om at et bestyrelsesmedlem ikke deltager.
Det er vigtigt at der gives besked til suppleanten så tidligt som muligt.
1. suppleant er Birthe Lise.
2. suppleant er Astrid Egebak.
Søge om hjertestarter.
Andreas vil søge om dette hos Trygfonden.
Varmemester har ordet.
Gavle er isoleret som de skal, dog vil det give mening hvis spidslofterne bliver isoleret ifølge Lunden
arkitekter. Dette vil give en stor besparelse.
Det er alle tagkonstruktioner, der skal isoleres og dette vil kunne mærkes på både økonomi og
varmeindtag.
Der blev fremsat et forslag om at radiatorerne gøres længere/bredere i rummene ved endevæggene.
Det besluttes at der bedes om et tilbud på isolering af spidslofter på bygning 1, 2 og 3.
Se vedhæftning 1. (SKAL IKKE MED! kan ikke se billedet?)
Der er stillet spørgsmål om hvorvidt det er tilladt at stille genstande udenfor vinduerne på den skrå
vindueskarm eller hvordan generelle brud på husordenen håndteres.
Svaret er at der skal være et brud på husorden eller reglement og dette skal påtales overfor Lejerbo for at
der kan gives en påtale overfor beboeren.
Der besluttes at gårdmændene ikke skal påtale brud på husorden/reglement overfor Lejerbo.
Der er hejst en ny vimpel op.

Der er intet nyt om altaner.
Bordet rundt.
Opvaskemaskinen i selskabslokalet skal afkalkes.
Gulvvask fra trappevask lugter og der vaskes ikke trapper fra 2 sal og opefter og i kælderen.
Der blev fremsat et forslag om at der indkøbes en diktafon for at lette referentens arbejde, dette herskede
der tvivl om ift. lovgivningen.
Næste møder.
Nedenstående datoer blev aftalt.
D. 30/1-18.
D. 27/2-18
D. 3/4-18
D. 8/5-18.

