A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

29. maj 2018

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jan M. Bundgaard, Jim Schultz (Bimmer), Pia Johansson, Ulrich A. Mortensen og Maria S. J. Hansen

Afbud:
Silvia Petersen og Per Hansen

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

Skovtroldene rydder noget af bedet mellem blok 1-2 den 11. juni, så der kan
komme et nyt affalds hus.

-

Viceværten har fri den 4. juni samt ugerne 30-32, der vil ikke være nogen på
kontoret i den periode.

2. Næstformand
3. Kassereren
-

EVT skal indregulere i ugerne 26-31 og de skal være adgang til lejlighederne,
da der skal skiftes ventiler og termostater. EVT skal have adgang til
lejlighederne og der skal være ryddet foran radiatorerne. Der vil løbende blive
informeret om tidsplanen.

4. Sekretæren
-

Der ligger en gammel sag fra 2013 hos kommunen vedr. bunkeren. Tager fat
i kommunen for at få genoptage sagen.

-

Der er blevet lavet et velkomstbrev som bliver afleveret til de nye beboere i
deres postkasse når de flytter ind.

5. Bestyrelsesmedlem
-

Der er kommet positive tilbagemeldinger på det som er lavet med altanerne,
så nu går vi videre at lave resten af altanerne, så der ikke kommer vand ind.
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6. Suppleanter
3. Dørtableau / Jan
-

Der er ikke så mange dørbrikker tilbage, derfor er der indhentet et tilbud på et nyt
anlæg til dørtelefonerne, hvor man selv kan kode sine dørbrikker. Installationen
koster 30.000,00 og hver brik koster 85,00. Vi afventer og ser om problemet opstår.

4. Eventuelt
-

De akutte kloakproblemer skal laves snarest. Der var problemer i blok 1 ved det store
regnvejr i weekenden. Afventer forsikringsselskabet, da de vil betale halvdelen af de
alvorlige skader.

-

Der er kommet spørgsmål om man må grille på altanerne. Der er ikke nogen regler
om at man ikke må, men vi henstiller til at man ikke gør det, men bruger de grønne
arealer i stedet.

-

Loftet i tørrekælderen for enden af blok 4 er blevet fjernet. Forskallingen i loftet er
råddent og skal skiftes. Derefter skal loftet pudses op igen.

-

De varmtvandsbeholdere vi har er ikke gode nok, de er for små. Viceværten taler med
nogle firmaer om at få nogle nye.

-

Asfalten i skraldegården ved papcontaineren er gået i stykker, så der ligger meget
mudder når det har regnet. Dette bliver ordnet når vi alligevel skal have nyt asfalt.

-

Viceværten vil indhente et tilbud på rensning af tagrenderne.

-

Viceværten tager kontakt til et vvs-firma som skal reparere udluftningskanalerne, så
der ikke kommer grene ind i lejlighederne.
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Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 28. juni 2018, kl. 18.00.

______________________________

____________________________________

Jan M. Bundgaard (formand)

Ulrich A. Mortensen (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Maria S. J. Hansen (sekretær)

____________________________
Jim Schultz (bestyrelsesmedlem)

