A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

30. oktober 2018

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jan M. Bundgaard, Jim Schultz (Bimmer), Pia Johansson, Maria Hansen og Silvia Petersen

Afbud:
Per Hansen

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

Der er nogle beboere som brokker sig over at de har det for koldt i deres
lejligheder. Morten har været rundt og lufte ud.

-

Ørsted har sagt ok til at vi får et tilskud vedr. endegavl isolering.

-

Der bliver købt spande og skovle til hver opgang til salt. Så hvis det bliver glat
over weekenden kan man strø salt ud.

2. Næstformand
3. Kassereren
-

Har talt med lagkagehuset om hegnet ved blok 1. De beklagede meget over
forløbet med containerne og over at hegnet allerede er fjernet, men lover at
det værste er over nu. De lover at være færdige senest 1. december.

4. Sekretæren
-

En beboer har muligvis haft udyr i sin lejlighed. Der var været en
skadedyrsbekæmper ude og ordne det. Samme beboer har brugt
tørrerummet som opbevaring. Dette er blevet påtalt.

5. Bestyrelsesmedlem
-

Isolering af ende gavlene er begyndt og det går som planlagt. I første omgang
skulle de kun have lavet 2 blokke i år samt 2 til næste år. Men det går så godt,
at de laver alle 4 i år.
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Morten havde lavet en aftale med en skorstensfejer om at få ordnet
aftrækningskanalerne og få sat nyt net op, så der ikke kommer grene og fugle
i kanalerne.

-

Der har været en altanmand ude og se på om de kan lave altanerne. De
vender tilbage med et tilbud.

6. Suppleanter
3. Hegn mod Sognegården / Jan
-

Der skal være et nyt telefonretsmøde den 1. november vedrørende et prøvefag.
Hvor det videre forløb bliver bestemt. Bestyrelsens forslag er at indbetale det
manglende beløb på en deponeringskonto mod at Grøn Pleje laver et prøvefag.

4. Nøglehåndtering – briksystem
-

Der er ikke flere brikker til blok 2, da det system vi har nu er udgået, så der kan ikke
kodes flere. Der indhentes et tilbud på et nyt system.

5. Eventuelt
-

Brøndene er blevet renset, så de er klar ikke til vinteren.

-

Der er kommet ventilationer op i tørrerummene i blok 3.

6. E-mail
-

En beboer brokker sig over at skal betale for ikke at have deltaget i arbejdsdagene.
Det blev besluttet på en generalforsamling at det skal være sådan.

-

Toftevang er blevet tilbudt at komme med i et netværk for bestyrelser. Det takker vi
Ja til, da vi tror det kan give os noget sparring.

-

En beboer spørger til hvem som tømmer plastaffaldsposen i vaskerummene. Det er
meningen at beboerne selv skulle tømme dem. Vi køber nogle større affaldssække
og får Morten til at tømme dem.

-

En beboer synes at de grønne arealer ikke bliver passet så godt. Bestyrelsen vil
klarlægge viceværtens opgave for at se om der skal hyres eksterne hjælp.
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Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. oktober 2018, kl. 17.30.

______________________________

____________________________________

Jan M. Bundgaard (formand)

Jim Schultz (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Silvia Petersen (kasserer)

Pia Johansson (sekretær)

____________________________
Ulrich A. Mortensen (bestyrelsesmedlem)

