Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 15. maj 2013
Til stede var:

Hos: Lars Berg, Øresund Parkvej 19, 2.th.

Lars Berg, (formand), Øresund Parkvej 19, 2.th.
Henrik Kirkegaard, Øresund Parkvej 14, 1.tv.
Jette Larsen, Øresund Parkvej 21, 2.th.
Carina Holt, Øresund Parkvej 14, st.th.
Afbud fra:
René Kornum – kunne kontaktes via Skype hvis nødvendigt

Dagsorden
1. Velkomst
2. Konstituering af bestyrelsen

3. Energimærke

4. Vedligeholdelsesplan

5. Referat fra seneste G/F-møde

6. Fremtidig mailbehandling

Formand Lars Berg bød de nye medlemmer velkommen til
det fremtidige arbejde i bestyrelsen.
Lars Berg, Formand
Henrik Kirkegaard, kasserer
Carina Holt, G/F-repræsentant
Jette Larsen, G/F-Suppleant
René Kornum, SKANSKA-kontakt – og tekniker!
Vi skal have lavet nyt Energimærke, da bestående udløber til
efteråret.
Henrik er i gang med at indhente tilbud – og vi arbejder
videre når disse modtages.
Som der blev talt om på generalforsamlingen, så er det tid til
at se på en vedligeholdelsesplan.
I første omgang kontaktes Helle Scharla, DEAS, for at høre
deres råd – og vi arbejder videre ud fra dette.
Henrik gennemgik referatet fra seneste G/F-møde:
Der er opdateret på aftalen med HN Service på
udeområderne.
Hyben skal beskæres og samtidig opsættes trådhegn de
steder der ikke er i forvejen.
Nye tiltag på legepladsen. Vi har ”ansvaret” og skal se på nye
idéer og indhente tilbud.
Bump på Øresund Parkvej er opgivet/nedstemt
Halvdelen af bestyrelsen er udskiftet – og vores ”tekniker”
opholder sig pt. i Aarhus. Bestyrelsen har derfor besluttet at
mødes til små korte møder for besvarelse af fremtidige

7. Nyhedsbrev

8. Schindler
9. Udestående mails fra beboere
10. Opdatering af hjemmeside

11. Info til de nye
bestyrelsesmedlemmer
12. Næste møde
13. Info til de nye
bestyrelsesmedlemmer
14. Næste møde

mails, som ikke umiddelbart kan besvares. Det skal sikre at
alle mails besvares på en god og ordentlig vis og indenfor en
overskuelig tidsramme. Såfremt beboeren ikke kan besvares
med det samme, skal der sendes en kort mail om at
bestyrelsen behandler mailen og vender tilbage hurtigst
muligt.
Tidligere ophængte nyhedsbreve genoptages ved relevant
emner. Jette og Lars udformer nyhedsbrev til opsætning i
opgangene.
Blev ikke behandlet. Vi afventer næste møde.
Udestående mails blev besvaret
Hjemmesiden vil fortsat løbende blive opdateret. Der
kommer blandt andet info omkring mattering/solfilm på
altanglas efter forespørgsel fra flere beboere.
Carina og Jette blev kort introduceret til bestyrelsens
hjemmesiden og dropbox – både med hensyn til funktion,
opdatering og koder
Næste korte bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 19. juni
2013, kl. 19.00 – hos Jette, ØP 21, 2.th.
Carina og Jette blev kort introduceret til bestyrelsens
hjemmesiden og dropbox – både med hensyn til funktion,
opdatering og koder
Næste korte bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 19. juni
2013, kl. 19.00 – hos Jette, ØP 21, 2.th.

