Referat fra bestyrelsesmødet d. 14-08-2018.
Tilstede: Jan, Katja, Jørn, Ina, Bogda, Erik og EM
Fraværende: Birthe Lise.
II * Inas indlæg
1. Valg af referent: Katja
3. Valg af formand: Katja
4. Der er ikke så meget at sige, der har været meget sygdom. Overgangen til Bo-Vita har givet
udfordringer.
II: 01. og 02. venter til okt.
II: 03. Forslag til ændringer sendes til formanden.
II: 05. Em vil undersøge prisen på dette.
II: 06. Der skal lavet en ændringsholdning.
II: 08. Forslag blev nedstemt okt 17. Nyt forslag skal op på afd. Møde.
II: 09. Den nye lov vedr. udlejning via AirBnB, de skal indberette til skat.
II: 10. Modtager skriver under på modtagelse af nøgle til beboerlokalet og bestyrelseslokalet.
II: 11. Der er sprunget et par opgange over, der skal ringes til EM, når dette sker.
II: 12. BM vil undersøge pris.
II: 14. Der har været afbrændingsforbud. Derfor har ukrudtet ikke været fjernet.
II: 15. Beboersætningen kan ikke ændres.
II: 16. Der er blevet taget billeder og EF vil kigge på det når han kommer næste gang.

1. Bo-Vita vil gerne komme og give en orientering omkring deres antenneforening. Dette lyder
som en god ide til næste bestyrelsesmøde.
1. FF siger at altaner i afd. ikke er afskrevet helt endnu. Begrundelsen er at huslejen bliver for
høj, men dette er der ikke belæg for, da afdelingen har en venteliste på 30 – 35 år.
1. Der afventes svar fra Inspektøren.
2. Tømrer sagde at bænkene skal vente 2 mdr. Og derefter skal bordet have en lak. De borde der
er træfarvet, får noget transparent træbeskyttelse.
1. II: 4. Der er mangler i beboerlokalet, som gerne skal erstattes. De manglende skal ting skal
indkøbes.
Der skal indkøbes en pc til bestyrelseslokalet, da den nuværende, 6 år gamle, PC ikke kan opdateres
til sidste nye windows opdatering.
Der nye afgifter på vand og da vi på nuværende tidspunkt, har fælles vand, skal vi holde øje med
hvad der sker af ændringer.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til: 18. sep. og 23. okt.

