Bestyrelsesmøde 06/03-18.
Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer er til stede d.d.
Referent: Katja.
Dirigent: Andreas.
Varmemesteren har ordet:
Varmemesteren har rykket alle tingene fra kælderen som er adviseret til en aflåst
kælder. Der er isoleret i kælderen under stue lejligheder. Der kommer en ingeniør og
lavet thermografier. Han kommer torsdag og varmemesteren får svar.
Der er d.d. set en beboer, der har smidt en papkasse med affald, over porten til
skralderummet. (Der er navn på pakken og beboeren vil få tilsendt et brev.)
Underskud:
Andreas har talt med Troels om at landsbyggefonden har lavet en regnefejl.
Derfor er der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, dette betyder at der vil laves
en ændring i huslejestigningen fra 3,7 % til 1,68 % Det bliver d. 21/3 kl. 19.00 i
fælleslokalet.
Indboforsikring/røgalarmer.
Jørn og Katja vil gerne udfærdige en skrivelse på dette.
Isolering.
Der forslået at starte med blok 2 & 3
Der er krybeloft, der forslås når der laves isolering at der samtidig isoleres med
granulat langs siderne.
Der skal undersøges om der er økonomi, til alle lofter og hvis der ikke er økonomi nok
så er der ved afstemning besluttet at starte med blok 2 & 3.
Plastik fodpaneler.
Der er indskrevet til en fraflytning/indflytning at der udskiftes paneler.
Der er afsat 60.000 kr. Om året.
Haveborde/bænke:
Der foreslås at snedkeren gennemgår alle bordene og reparerer de borde der er i
stykker. Så de er klargjorte og parat til maling.
Ad hoc.
Der har været en korrespondance med Lejerbo omkring økonomi i selskabslokalet,
der er aftalt med Lejerbo at vi forsætter som vi gør på nuværende tidspunkt.
Vedr. Snerydning, der skal ryddes svarende til en gangsti.
Intet nyt om altaner.
Affaldsposerne er de samme som de plejer, bare lidt tyndere.
Der er bestilt nøgler til skabene i selskabslokalet, låsesmeden vil kontakte bogda eller
Ina.
Vi mødes d. 21/3 kl. 18:30. Ekstra ordinært afdelingsmøde.
Der er planlagt næste møde den 3. april kl. 19.00.

Tak for et godt møde.

