Referat af bestyrelsesmøde 8,1,2018:
Til stede var: Carsten Lund, Brit Berg, Klavs frelsen, Anne Marie Aagaard og Kirsten Petersen. Jens Poulsen fraværende
pga. sygdom.
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat fra seneste møde, godkendt.
3. Formanden orienterede om forhandlinger med TDC om antenner på taget i blok A, der har været uenighed om
udregning af afgiften.
4. Orientering om byggeprojekter. Boks på gavl i blok A, undersøges, samt gelænder i opgang 10. Der er sat tætningslister
på vinduer i Krogebakken. Garant tæpper er gået i gang med de sidste 3 trapper i blok A. Der kommer nye tæpper i
kontoret ved reception den 8.1.18.
Det varme vand har været meget varmt, dette skyldes udskiftning i systemet under Rasmus's sygdom, men det bliver nu
lavet af firmaet Sylvest.
Rasmus rykker DBI byg for efterregulering af altanvinduer og døre. Det blev også besluttet at indhente 2 tilbud på
skimmelsvamp i kælderen i blok A.
Der bliver lavet rende til regnvand ved opkørsel på Krogebakken, samt opretning af kantsten og
niveauopretning af trappen.
Udskiftning af ovenlysvinduer i blok A.
Svalegangene blok D: Lean Design kommer til møde 8.1.18, hvor det er besluttet at brystning under vinduer, samt
dørfarve bliver blå og rammerne hvide, dørsidestykke blå. Døre og vinduer på rappoen skiftes til termoruder og træværk
males samme blå som vinduer og døre. Der bliver samme løsning til alle beboerne. Ved sidestykke er der mulighed for
"klemme" postkasse.
5. Nyt fra udvalgene: Køkkenudvalg: Arbejdstilsynet har været på besøg i køkkenet og Carsten skriver til Arbejdstilsynet,
idet Heidi ikke tilkaldte bestyrelsen og da det er foreningen der ejer bygning og Inventar burde vi have være til stede, så
derfor indkaldes Heide til møde bestyrelsen omkring dette og at der stadig afleveres spisebilletter i køkkenet. Mødet vil
foregå den 18.1.18. Der afleveres hele ark til Køkkenet uden dato og hvilket måltid billetten bruges til. Bestyrelsen
besluttede at Heidi ikke fremover vil modtage refusion for spisebilletter der er afleveret i køkkenet.
Byggeudvalg: Intet nyt, møde 11.1.18. Forskønnelsesudvalg: Intet nyt, møde 15.1.18.
Parkudvalg: 48 skemaer er kommet retur og endelig konklusion ikke færdig. Administrationsudvalg:
Ingen lejligheder til salg.
6. Der bliver afholdt møde med personalet om eventuelle ønsker og generelle arbejdsforhold og de sidste nye
ansættelseskontrakter, underskrives.
7. Bordet rundt: Generalforsamling bliver den 12.4.2018 kl. 19.00. Beboermøde bliver den 22.2.18 kl 18.30.
8. Næste møde bliver den 5.2.2018.
Referent: Kirsten Petersen

