A/B TOFTEVANGS BESTYRELSMØDE

06. marts 2017

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jan M. Bundgaard, Kristoffer Kreinøe, Helle Sindahl, Pia Johansson og Ulrich A. Mortensen

Afbud: Jim Shultz (Bimmer), Silvia Petersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
1. Formand
-

Hegnet mellem Toftevang og Sognegården er i gang med at blive lavet.
Arbejdet forventes afsluttet i marts.

-

Der er kommet et tilbud på nye lamper til opgangene. Da lamperne i
opgangene er langsomme om at tænde. Afventer flere tilbud, før der tages
en beslutning.

-

Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet at alle husstande skal affaldssortere
senest i 2018. Hvilket betyder at der skal købes flere affaldscontainere og
laves flere affaldsøer i Toftevang.

2. Næstformand
-

Der er blevet kastet en sten ind igennem et altanvindue i opgang 10. Dette er
blevet anmeldt til politiet. Dette bliver også anmeldt til forsikringsselskabet.

3. Kassereren
-

Der er kommet tilbud på plader til altanerne, så de sidste altaner kan laves
færdige. Tilbuddet er godkendt og arbejdet går i gang hurtigst muligt.

4. Sekretæren
-

Der er blevet slukket for det gamle tv-udstyr i kælderen.

-

Alle har nu fået aflæst radiatormålerne, samt fået nye fjernaflæst
radiatormålere.

5. Bestyrelsesmedlem
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6. Suppleanter

3. Altan-vand problemer /Bimmer
-

Bimmer har meldt afbud til bestyrelsesmødet, derfor er der intet nyt i denne sag.

4. Generalforsamling / indstillinger til generalforsamling
-

Bestyrelsen er blevet enige om nogle indstillinger der skal vedtages på
generalforsamlingen.

5. Gulv ved Beauty Zonen
-

Beauty Zonen har henvendt sig, da gulvet i lejemålet er slidt og af forskellig art. Hun
ønsker at lægge nyt Linoleumsgulv. Bestyrelsen har besluttet at sige ja til at betale
17.500,00. Beauty Zonen ønsker at få lavet nogle ekstra ting som f.eks. trappen og
vindueskarme. Dette betaler Beauty Zonen selv.

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. marts 2017, kl. 18.30.
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Jan M. Bundgaard (formand)

Helle Sindahl (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Kristoffer Kreinøe (kasserer)

Pia Johansson (sekretær)

____________________________
Jim Schultz (bestyrelsesmedlem)

