Referat af bestyrelsesmøde den 7. november 2015 Lille Odins Høj.

Til stede var: Carsten Lund, Annelise Pfeiffer, Klavs Nielsen, Brit Berg og Kirsten Petersen.
1. Referat fra seneste møde, godkendt.
2. Dagsorden blev godkendt.
3. Formanden orienterede:
Ser på mulighed for overenskomst med de ansatte, der var allerede kommet et forslag fra 3F, dette
er videresendt til Datea, til gennemlæsning.
Kystsikringslauget stopper for i år på grund af vejrlig.
Beboer på 1. sal gør opmærksom på at tagvindue ikke kan åbnes og er utæt og vil ikke være
ansvarlig for senere skade på eventuelt tag.
Tilbud fra ALKA med forhøjelse af forsikringssummen drøftes med Peter Lauridsen, Datea. Muligvis
skal der indhentes nye tilbud fra andre forsikringsselskaber.
Kvartalsrapport på regnskab fra Datea for perioden 1.1.-30.9.16, ser ok ud.
Det bliver undersøgt hos ALKA om de dækker punkterede ruder.
4. Orientering fra Bygnings- og økonomiudvalg:
80 opgaver som skal prioriteres fra Lean Designs rapport. Næste udvalgsmøde 22.11.16
Køkkenudvalg:
Tilbud fra Jean Dyrvig om udfærdigelse af arkustikloft. Tilbud fra elektriker indhentes.
Heidi indkaldes til møde efter næste bestyrelsesmøde den 29.11.16.
Nej til lukning af restaurenten 23.12.16. Lukket 27.12.16, samt 1.+2. januar 17.
Kun plads til 140 gæster i restaurenten og ca. 50 i selskabslokaler ifølge brandmyndighederne.
Vaske-og serviceudvalg:
Væggen i gæstegangen vaskes ned og Belysningen i gangen er udskiftet med LED-lys, som giver et
kraftigere lys, men er meget besparende.
Oprydning af opbevaringsrum sker nu og dem , der har noget stående skal mærkes eller afhentes.
Dette vil blive slået op særskilt og skrevet i HUGIN.
5. Bordet rundt:
Bevilget penge til juleudsmykningen.
Brit Berg orienterede om at det går godt med salg af lejligheder.
Ny velkomstpjece lavet, skal blot trykkes på kraftigere papir.
6. Fastlæggelse af bestyrelsesseminar. Materiale vil blive udsendt til bestyrelsen.
7. Næste ekstraordinære møde er den 29.11.2016 i bestyrelseslokalet. Næste bestyrelsesmøde er
5.12.2016.
Referent:
Kirsten Petersen

