Bestyrelsesmøde d. 27/11-18
Tilstede: Jan, Jørn, Ina, Birte, VM, Erik, Bogda og Katja.
Referent: Katja
Ordstyrer: Birte.
Gennemgang af referat fra d. 19/9-18.
Vedr. Isolering af blok 1-2 og 3, så er der kommet svar og de fortæller at faktisk
at blok 2 og 3 næsten ingen isolering har,så det vil bedst kunne betale at isolere
dem først. Det viser sig at alle 3 bygninger kan
Referat godkendt.
Vm har ordet.
Der er skimmelsvamp i en lejlighed i 2K.
Der skal måske laves en helt ny kanap. Der bestilles en lift som skal efterse de
lejligheder som evt. kan have skimmelsvamp. Dette vil koste en stor sum penge. Vi
håber at det er fanget før at det har spredt sig.
Vedr oprydning så er der ryddet op i carportene og dette har skabt en smule
komplikationer. Dette er under kontrol.
De har været og har målt det hele og derefter har vi intet hørt.
Gennemgang af beboerlokale gemmes til næste møde.
Så er der kommet julelys op, de er flotte. Ina og hendes bror har sat lysene op.
Der tales om at der skal tændes for lysene d. 15 nov og slukkes d.15 feb.
Dette er nu besluttet.
Lås på pullert, Pia vil lave en forespørgsel.
Det er kedeligt at området ved 2K bliver brugt som pissoir eller cykelparkering.
Det er vedtaget at der skal sættes en låge op, dette kommer når det er sat på
budgettet.
Der spørges om den skraldespand som står ved 2A, den er der malet på, kan denne
renses. Dette er vi velkommen til selv at rense, da gårdmændene ikke må arbejde med
kemikalier. Der skal et firma ud og rense skraldespanden.
Ole Markussen fra Victoria gade vil anlægge sag mod Lejerbo i forbindelse med det
altanfirma som vi også har haft samarbejde med.
Næste møde er d. 22/1. Kl. 18.30.

