
Bestyrelsesmøde den 1. februar 2012

Besl utn ingsreferat

Referent:

Olivia Langwagen

Tilstede:

Anny Christiansen, Henning Hoff Hansen, Rune Svendsen, Olivia Langwagen,

Fraværende: Reza Safaei., Jakob Espholm-Kjær.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. januar 2012.
2. Regnskab.
3. Information fra Formanden.
4. Hjemmeside.
5. Husorden.
6. Forretningsorden.
7. Information til Andelshaver.

Ad.l Der var rettelser til referatet af 4. januar 2012, følgende:

4. januar ad.3.-2. Uafhængige af hinanden har Henning Hoff Hansen og Jesper
Højgaard undersøgt den mundtlige henvendelse fra andelshaver den 4. januar 2012 til
bestyrelsen. Begge har konstateret, at der ikke er noget problem på vaskegulvet. Der
er taget billeder af vaskegulvet i 3uger hver eneste dag. Billederne ligger på vores
bestyrelsescomputer. Der forelægger også dokumentation fra vores Arkitekt Peter
Fogde Rasmussen.

Samt rettelser til referat af 2. november

ad. 4. opfølgning på vaskepenge, indtægterne passede, når man regnede hele året
med.

Herefter blev referatet godkendt af 4. januar 2012.

Ad.2 Henning Haff Hansen fremviste det fine resultat på vores konti, p.t. havde vi
over 3 mill. på henholdsvis flex og driftskonto stående. Alle mellemregninger til
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sælger og køber var på plads. Endvidere informerede Henning Hoff Hansen om, at
internet forbindelsen var nedsat, jvr. sidste referat. (opfølgning)

Vi drøftede administration af vaskepenge, Henning Hoff Hansen vil undersøge
muligheden for, at indkøbe en kortlæser, som kan forbindes med vaskekortet.

Ad.3. Klage fra andelshaver omkring varme problem, den undren over, at
andelshaveren ikke kan få varme i stuen, selvom termostaten står på 5,5. Der vil
blive sendt svar via ADVODAN til andelshaver.

AD.3-2. Vi fik besluttet, hvorledes vi i fremtiden følger op på punkter fra
bestyrelsesreferat og andre igangværende sager.

Ad.4. Der var små rettelser til hjemmesiden, efter alle havde gennemlæst
hjemmesiden omhyggeligt. Olivia Langwagen sørger for at hjemmesiden bliver åbnet
og ABToftevangs mai!. åbnes. kontakt@abtoftevang.dk nyeste referat,
forretningsorden, husorden samt diverse små rettelser vil snarest komme på
hjemmesiden.

Ad.5. Husorden det blev besluttet, at husorden underskrives og lægges på
hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde, da der var fravær fra både Reza Safael og
Jakob Espholm,-Kjær

Ad. 6. Forretningsorden blev underskrevet og lægges på hjemmesiden.

Ad. 7. Det blev besluttet at Jakob Espholm-Kjær, skulle revidere tidligere udkast til
nyhedsbrev som snarest sendes ud til andelshaver.

Ad. 8. Rune Svendsen foreslog at bestyrelsen skulle indkøbe en projektor, så vi kunne
sparre papir. Det blev besluttet, at Rune Svendsen skulle undersøge pris mv. før
endelig godkendelse.

Godkendt den 7. marts 2012

Reza Safaei
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Olivia t.anqwaqen
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