Bestyrelsesmøde EF – 3 ØSP
Mødedato

Hos

Mødet påbegyndt kl.

31. maj 2011

René 20 st. tv.

19.00

Referent

Bestyrelsesmøde nr.

Mødet afsluttet senest kl.

Deltagere

Fraværende

Dato

Benmærkning

2
Dagsorden

Referat

Bilag
nr.

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Referat fra den 27. april.

3. Næstformand

Denne post blev ikke besat på sidste møde– hvem vil være
næstformand? Indebærer ikke så meget udover at vikariere i
Annemettes fravær.

4. Opsamling og status
på byggesag

•
•
•
•
•
•
•
•

5. Udbedringer

•
•
•

•
•

Altanrækværker – Caspars plan - René
Tag – gået videre til advokat - René
Sagsmateriale – Lars har lavet CD, som han vil give til
René med (hvilke tegninger?) - René
Ventilationen på taget - René
Ventetid på varmt vand - René
Skanska har opsat kamera i kloak ved nr. 18
Indhente tilbud på låsesystem - René
Tilgodehavende hos Skanska – Henrik
Forstærkning af kanter på fliseindgange – hvordan går
det?
Udbedringer på parkeringsplads fandt sted dagen efter
sidste bestyrelsesmøde: Ny astfalt og ?
Ny beplantning ved blok 5’s vestgavl – Peter nr. 15 st.
th. vil kontakte Dorthe med henblik på at finde en type
beplantning der kan afskærme ind til hans lejlighed.
Reparation af manglende fugebånd hvor det mangler –
igangsætte dette
Justérbare plader på døre til skralderum for at hindre
adgang for rotter – igangsætte dette?

1

2
3
4

6. Organisering af
forsøg i cykelskure

7. Henvendelse fra
ejere vedr. slutblik

Ca. 6 personer har henvendt sig og vil gerne benytte det fælles
tilbud om at montere nyt slutblik på karmene ved deres
indgangsdøre – Annemette tager sig af det videre forløb.

8. Bestyrelsesmail og
hjemmeside

Hvordan går det med at få Henrik koblet på?
Tidsfrist fra Theis.

9.
10.
11.

Evt.

12.

To – do - liste

Bilag nr.
1.
2.
3.
4.

Mailvagt?

Mail fra Rune den 4. maj
Mail fra Caspar videresendt af René den 17. maj
Mail fra René den 16. maj
Mail fra René den 16. maj

