A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

27. november 2018

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

Afbud:
Per Hansen og Silvia Petersen

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

Maria har valgt at forlade bestyrelsen.

-

I nr. 46 th. var der byttet om på vandrørene, men er nu rigtig i forhold til at
fremløb sker ved ventilen. Ombytningen af frem og returløb r sket i kælderen.

2. Næstformand
3. Kassereren
-

Tidsplanen er vedr. hegnet ind til lagkagehuset er ikke gået efter planen.
Rykker efter en ny tidsplan.

4. Sekretæren
5. Bestyrelsesmedlem
-

Har talt med ingeniøren om et udbud på kloakkerne og om at få lavet en ny
vedligeholdelsesplan.

-

Der er lidt udfordringer med afslutningen af endegavl isoleringen. Anti graffiti
belægningen skal laves om, da den ikke er i orden. Silikonefugen bliver omlagt
og ventilationshullerne skal plast fores.

-

En skorstensfejer har været forbi og rense udluftningskanalen i nr. 12.
Skorstensfejeren vil til foråret komme og sætte net på alle udluftningerne på
taget.

6. Suppleanter
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3. Hegn mod Sognegården / Jan
-

Der har været telefonmøde og man er blevet enige om syn og skøn. Der er indkaldt
til nyt retsmøde den 23. januar.

4. Nøglehåndtering – briksystem
5. Eventuelt
-

Morten har ferie mellem jul og nytår.

-

Der er kommet en skriftlig henvendelse vedr. parkering af store biler foran blok 3
efter kl. 16. Bestyrelsen har talt med dem som holder der.

-

Der skal konkretiseres hvilke attester der må bruges når man skal sælge en lejlighed,
da bestyrelsen har set mange forskellige udformninger og ikke alle er lige gode.

6. E-mail

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 02. januar 2019, kl. 17.30.

______________________________

____________________________________

Jan M. Bundgaard (formand)

Jim Schultz (bestyrelsesmedlem)

_____________________________

__________________________________

Silvia Petersen (næstformand)

Pia Johansson (kasserer)

____________________________
Per Hansen (sekretær)

