Bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017
Afd. 40

Alle mødt

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af sidste referat
Økonomikontrol
Rep. af altaner
Klager
Orientering om faldstammer
Fastelavn
Eventuelt

Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet
2. Økonomien ser fint ud. Vi har nu modtaget regnskabet for 2016, heldigvis med et
overskud på 1.313.150,00 kr., så nu afventer vi budgettet for 2018 med spænding.
3. Nu skulle der efter sigende være bestilt en håndværker, vi kan jo desværre ikke gå til
det firma som i sin tid lavede altanerne, da de er gået konkurs sidenhen. Mandag den
6-3- 17 startes der op på maling af opgangene i blok A, vi er blevet enige om en
knækket hvid, samme tid vil vi udskifte vores udhængs skabe til nogle større og så
kun en i hver opgang ophængt ved siden af postkasserne i de opgange, hvor der er 2
indgange,
4. Klagerne gennemgået
5. Nu har der igen været syn og skøn på faldstammerne, der vil gå ca. 8 uger inden vi får
resultatet. Vi har stadig problemer med pumperne i varmekælderen, men der
arbejdes fortsat på sagen.
6. Fastelavns tøndeslagning foregik i vores carporte med ca. 40-45 børn og forløb uden
uheld.
7. Vi kan desværre ikke begynde med at betale vores varme og vand efter måler i blok
A, da loven er skruet sådan sammen, at hele afd. 40 skal betale på samme måde. Så
det bliver tidligst i 2018, når også blok B er færdig, vi kommer til at betale efter
måler.
Briklæseren i nr. 1 er igen blevet revet af, den bliver nu boltet fast til væggen. Vi vil
stille et forsalg til vores afd. møde om brug af udvendig videoovervågning, hvor det
giver mening. Loven foreskriver følg. brugen af kameraer skal først godkendes på
vores afd. møde, først derefter kan vi ansøge hos politiet om tilladelse.

