Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 5.1.2017
Tilstede var: Søren, Astrid, Bjarke og Benjamin.
Referat: Bjarke
Næste bestyrelsesmøde: 16.2.17 kl. 19.30
Kontortider:
12.1 Bjarke
19.1 Nikolai
26.1 Astrid
2.2 Søren
9.2 Benjamin
16.2 Bjarke
Kontortider
Efter vi er stoppet med at indsætte på vaskekort kommer der meget få personer i vores kontortid. Derfor har
vi besluttet, at man skal bestille en kontortid på foreningens mail peterfabersgade519@gmail.com. Hvis du
ønsker, at snakke med bestyrelsen personligt skrive en mail og vi vil kontakte dig. Husk at skrive dit
mobilnummer i mailen. Som udgangspunkt vil den bestilte kontortid være torsdage 19:30 som tidligere.
Udskiftning af vinduernes vendebeslag
Det er dit (andelshavernes) ansvar at vedligeholde vinduerne og disses vendebeslag. Hvis du har defekt
vendebeslag kontakt bestyrelsen så vil det blive skiftet I forummet foråret. Normalt det dette koste mellem
1500 og 2000 kr.
De nye døre
Der er enkelte beboere der oplevet at de nye døre binder. Prøv at give lukkemekanismen lidt syrefri olie, hvis
dette ikke hjælper kontakt venligst bestyrelsen.
Trappevask
Vi har oplevet at ikke alle opgangene er vasket helt til 4. sal. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis der ikke er
vasket under dørmåtten eller hvis opgangen ikke støvsuget. Firmaet der vasker vores trapper har varslet en
10 procents prisstigning. Vi har derfor kontaktet et andet firma og indhente tilbud. På baggrund af dette har
vi valgt at beholde vores nuværende trappevasker.
Plan for gården
Bestyrelsen arbejder på en plan for gården, hvor der er mere plads til ophold og cykler. Mere information
herom til næste generalforsamling.
Gamle vaskekort
Hvis du har penge til gode på dit gamle vaskekort bedes du komme ned i næste bil kontor tid, herefter er det
ikke muligt at få pengene retur på gamle vaskekort.
Dørskilte
Det er muligt at låne en Posca tusch i kontortiden, så man kan skrive navn på sit dørskilt.
For yderligere information omkring døre og dørskilte, se hjemmesiden.
Barnevogne
Bestyrelsen arbejder på at finde et fælles område, hvor de mange nye børnefamilier kan stille klapvogne og
barnevogne. Vi har diskuteret om det kan være i bestyrelsens forlokale. Eller eventuelt I det inderste rum i
vaskeriet, der hvor tørretumbleren står.

