Markvandring/DV møde fredag den 29-10 2021 kl. 12.30
Afd. 40

Deltagere: Søren, Niels, Anders og Else Marie
Referent: Else Marie
Referat:
Søren udleverede de nyeste DV skemaer til os. Han ville gerne have beløbet under punktet
”løbende vedligehold af vinduer” fordelt over hvert år i stedet for som nu hver 5. år.
Dette fik han lov til.
Vi undrede os over, at de punkter som vi sidste år påpegede ved DV mødet, endnu ikke var
lavet. Det var ikke Søren der var ansat sidste år, men han lovede at rette DV skemaet til.
Vores økonomi er ok.
Vi har lige ved 500.000,00 kr. til nye legeredskaber i 2022, så det skal vi have kigget på i det
nye år.
Niels vil gerne have, at Søren undersøger, om vi ikke kan få lyscensorer sat op i kælderen
allerede i år. Vi kan vel vente med at betale dem til først i januar, hvis det er et problem
med økonomien i år.
Der er 2 lejligheder, hvor deres køleskabe er itu, det har de været i et par uger. Vi har elles
en aftale om dag til dags levering. Men CN eller Bolin sylter henvendelserne.
Ved renovering af badeværelser, hvor tarasoen hugges op for i stedet lægge klinker, skal
man huske at advisere beboerne i lejligheden under, da loftet falder ned i brusekabinen ved
denne manøvre. Dette er ikke sket i 2 tilfælde, som vi har kenskab til. Desuden skal det
reparerede loft selvfølgeligt også males.
Vi ønsker en rapport over gennemgangen af elevatorerne, så vi får en fornemmelse på,
hvad der skal laves og hvor dyrt det bliver.
Også en rapport over energi gennemgangen, vil det være rart at få. Måske kommer der en
når samtlige afdelinger er gennemgået.
Søren skal også rykke kommunen for en fodgængerovergang over til Veri Centret, helst en
eller to gange om året.
Lindberg Tandlæge har sat et skilt op, som lyser helt over på vores blok A, vi har selv
henvendt os til ham, uden held. Måske AAB kan gøre noget.
Der har været en stor vandskade, som vores forsikring ikke vil dække, hvem skal så betale?
Desværre bliver det nok afdelingen.

