Referat fra bestyrelsesmødet den 2.3.2019 kl. 19
Tilstede var: Søren, David, Freya, Bjarke Andreas og Benjamin.
Referat: Bjarke
Næste bestyrelsesmøde: 14.05.19 kl. 19.00
Bestyrelsen
Konstituering af bestyrelsen og fordelingen af arbejdsområder, kan ses i tabellen nedenfor
Altaner
Altanerneforslaget blev på generalforsamlingen nedstemt, men vi arbejder forsat på, at man evt.
skal kunne få en fransk eller spansk altan når der males vinduer.
Arbejdsweekend og haveudvalget
Flere opgaver blev foreslået og der var enighed om at vi skulle male cykelskurene hvide for at få
lidt mere lys ind i vores gård.
Et andet vigtigt punkt var at få fjerne ting fra bagtrappen og kældrene, da de udgør en brandrisiko.
Kloaker
Kloaker i gården repareres og Søren indhenter tilbud
Sæbedispensere
Sæbedispensere til vaskemaskinerne, David tager kontakt til Norte cog sikre at der kan komme
“sort vaskemiddel”
Maling af ejendommens vinduer
Søren indhenter tilbud
Skrald
Øget skraldesortering har gjort det muligt at reducere antallet af ”rest”-skraldespande med en
container ved nr 7 og Benjamin har bestilt en pap-container grundet øget behov
Lamper der blinker
Skriv til bestyrelsen hvis du opdager, at der en lampe der blinker. Din mail vil blive sendt til
foreningens vicevært.

ANSVARSOMRÅDER
Bestyrelsen
Søren – (Formand) Tlf:
Salg og vurderinger
Byggesager (f.eks. bad)
Fremleje
Økonomi/Regnskab
Forsikring
El og vandregnskabet
Husordensproblemer
Fjernvarme
Bjarke – Tlf:
Postkassen
Referater/Dagsorden
Byggesager (f.eks. bad)
Salg og vurderinger
Hjemmesiden
Radiatorer + løbende toiletter
Ugentlig tjek af bestyrelsens mail.
Husordensproblemer

Suppleanterne
Jesper Danborg – Tlf:
Opgangene (reklamer)
Arbejdsweekendsudvalget

Andreas Henriksen – Tlf:
Generalforsamling – bestille lokaler
Vinduer – glarmester
Radiatorer + løbende toiletter
Husordensproblemer
arbejdsweekend

Benjamin – Tlf:
Fortov (Kontakt til kommunen)
Salg af nøgler
Renovation
Døre
Lys i opgange og på gaden
Gården
Husordensproblemer
Salg og vurderinger
Bestyrelses kontor
Arbejdsweekendsudvalget
David Samsøe – Tlf:
Kældrene (inkl. lister)
Husordensproblemer
Trappevask
Vaskeriet og badet
Haveudvalg
Sæbedispenser
Freya – Tlf:
Loppemarked

