A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

24. februar 2016

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Kristoffer Kreinøe, Jan Marius Bundgaard,Helle Sindahl, Lone Christoffersen og Pia Johansson
Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
1. Næstformand
2. Kassereren:
- Installation - Fibia: Fra 7. til 18.3. skal Fibia ind i alle lejligheder for at opsætte
nye TV/internet-bokse. Kablerne vil gå mellem altanerne, i to skinner uden på
murene. Der bores et hul lige ind i stuen, ca. ved den eksisterende boks. Den
nye boks vil blive placeret tæt ved den gamle. Den gamle boks bliver ikke taget
ned.
- Frisør Susanne har accepteret vores krav om huslejestigning. Bliver sat i værk af
Advodan.
- Fjernvarme-projektet: Fortovet skal retableres, når arbejdet er færdiggjort.
- Vestforbrændingen: Der skal føres rør ned under togskinnerne, og der skal
tilladelse fra kommunen m.v. Der går således noget tid med det. Opstart med
gravearbejdet m.v. i Toftevang bliver formentlig i april.
- Dong: Bestyrelsen har ansøgt om tilskud, ca. 120.000 kr. pga. nye vinduer.
Afventer. Ikke modtaget endnu.
- Baldakiner skal fuges. Opstart af fugning efter generalforsamlingen i april.
3. Sekretæren: Tilbud på beplantning. Hyggeområder med flere buske/træer på den
store plæne.
4. Bestyrelsesmedlem: Aftale med Proline. Opstart 25. april, eller gerne så hurtigt som
muligt.
3. Uddeling af Indbydelse/Bekendtgørelse
4. Fuldmagt 2016
Fuldmagten skal opdateres/justeres. Tovholder: Pia
5. Budget 2017-2019: Gennemgang af det foreløbige budget
6. Indstilling: Kompensation til bestyrelse: Indstillingen blev drøftet
7. Indstilling: Klare P regler: Indstillingen blev drøftet
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8. Bestyrelsens indstillinger: Indstillingerne blev drøftet
9. Akut information:
Informationerne på INFO-sedlen i opgangene er ikke a jour og skal opdateres. Tovholder: Pia
10. Vaskemaskiner omstilles til varmt vand
Der er indhentet et tilbud af varmemesteren. Bestyrelsens normale procedure er, at der skal
indhentes 3 tilbud, så emnet bliver drøftet senere, når der er indhentet flere tilbud.
Tovholder: Jan
11. Altanvask/maling af brystningsplader: Afventer reparation før beslutning om altanvask.
12. Cykelskure med sedumtag – indstilling til GF
13. E-concept:
Se tidligere referat. Vi går videre med projektet.
14. Få hjertestarter sat op i Toftevang:
Vi har fået tilbud på fire hjertestartere, en i hver blok. Jan undersøger, om vi evt. kan få en
hjertestarter gratis.
15. Altan/vand problem: Der er knap 10 andelshavere, der har sendt tilbagemeldinger om
problemer med utætheder på altaner. Byggerådgiver Jens Bokelund spørges til råd om
kvalificeret firma, der kan reparere de forskellige utætheder og udfordringer.
16. Eventuelt:
Pasning af hundepasning, begrænsninger/justeringer laves til Husordenen.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 30. marts 2016, kl. 18.30.

______________________________
Helle Sindahl (fungerende formand)

____________________________________
Kristoffer Kreinøe (kasserer)

_____________________________

__________________________________

Lone Christoffersen (sekretær)

Pia Johansson (bestyrelsesmedlem)

____________________________
Jan Marius Bundgaard (bestyrelsesmedlem)
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