Bestyrelsesmøde onsdag: 4/8- 2016
Tilstedeværende: Emma, Jan, Bo, John, og Lene (referat)
•
•

Høring af beboerspørgsmål fra 18.30
Beboerhenvendelse om man kan benytte vedligeholdelseskontoen, til at få sat fliser op over
køkkenbordet?
Lene skriver mail til Lars
• Hvornår males terrassen samt skodderne for vinduerne over vedligeholdelsesplanen?
Lene skriver mail til Lars.
• Kan der bygges et hegn omkring storskrald, da det ikke ser pænt ud nu?
Bestyrelsen stiller det som et forslag til afdelingsmødet.
•

Ordinært møde fra kl. 19.00

Punkter fra sidste møde:
•

Siden sidst, opfølgning på igangsatte opgaver:

• Viceværtens timeantal:
Vi har endnu ikke kunne få en afklaring fra ØB, Jan forsøger stadig at få svar.
• Fartregulering:
Vejen er ikke bred nok til at der kan sættes fart bump.
• Busforbindelser
Lene afventer stadig besked fra Hans Halvorsen, kontakter ham i løbet af ugen.
• Betalingsvaskeri
Bestyrelsen fremsender et forslag på afdelingsmødet, hvor vi vil bede dem om at komme med et
tilbud fra Nortec, som alternativ til det allerede indkommen tilbud.
• Der har været besøg fra Cenbrit, for at tjekke vores facadeplader, vi har ikke hørt fra ØB
hvad besøget er resulteret i.
•
• Nyt fra formanden
Vi har budgetmøde den 17 aug. 2016 hos ØB
Grøn koncert gik rigtig godt i år, og Lene sender en mail til Grøn Koncert og takker for de
ændringer der blev lavet i år i forhold til sidste år,
Der har været stille og roligt i storbylandsbyen, og det kan godt mærkes at der er
sommerferie.
• Indkomne forslag og nye tiltag
intet at berette.
• Økonomi og regnskab
Regnskab fremlagt og godkendt – ophængt på tavlen i fælleshuset
• Eventuelt og almindelige forhandlinger
Vi efterlyser udbedring af fejl og mangler ved 1 års eftersyn.

• Fastlæggelse af dato for næste møde
Onsdag 7/9- 2016
•

Godkendelse af indeværende referat – Godkendt!

