Referat fra bestyrelsesmødet den 28.4.2016
Tilstede var: Bjarke, Søren, Thomas, Astrid og Inge.
Referat: Bjarke
Næste bestyrelsesmøde: 9.6.16 kl. 19.30
Kontortider:
4.5 Søren
12.5 Astrid
19.5 Benjamin
26.5 Bjarke
2.6 Nikolai
9.6 Astrid
16.6 Søren
Ekstraordinær generalforsamling
6 andele deltog og forslag 7 fra ord. GF blev genfremsat og enstemmigt vedtaget.
Ny døre
Der mangler fortsat en del malerarbejde som vil blive udført den kommende mdr. Der kommer nye
navneskilte og du får mere information herom i din postkasse.
Rod i kældrene
Alle beboere der har ejendele stående på fælles arealet bedes flyttet det hurtigst muligt, da det ellers
vil blive flyttet til storskrald ved næstkommende arbejdsweekend. Bestyrelsens ekstra kælderrum
kan lånes ved ombygninger, dog max 3 mdr. Ved fremleje henvises til lagerhotel.
Nye vaskemaskiner og betalingssystem
Overgangen til de nye betalingssystem er gået fint og de fleste her uden store problemer kunne
benytte de nye brikker. Du vil i fremtiden betale fremadrettet og beløbet vil blive trukket over
huslejen som det plejer. Det vil sige, at du ikke behøver at komme ned i kontortiden for at ”tanke”
på kortet. Se hjemmesiden for mere information. OBS. Benytter du ikke din reservation, vil du blive
opkrævet et gebyr på 15,- kr. pr. reservation
Beboere har klaget over at sæbeskål i de nye maskiner ikke kan tages ud og rengøres for sæberester
inden eget brug. Bestyrelsen har kontaktet producenten, og vi får et nyt vaskeprogram, der kan
vaske vaskemaskinen ren for sæberester inden brug.
Varmt vand i den kolde hane
Bestyrelsen har været rundt i flere lejligheder for at lede efter defekte vandhaner. Hvis du oplever at
din vandhane er varm selvom den ikke bruges bedes du kontakte bestyrelsen hurtigst muligt. Vi
håber på, at problemet løses når vi har fået skiftet vores varmeveksler.
Haveudvalget	
  	
  
mødes	
  d	
  7.5	
  og	
  den	
  14.5	
  i	
  gården	
  kl.	
  10.00	
  

Arbejdsweekend
Nikolai indkalder snarest

