A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

29. oktober 2019

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jan M. Bundgaard, Per Hansen, Camille Søgaard, Ulrich A. Mortensen og Pia Johansson.

Afbud:
Jim Schultz (Bimmer)

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

Der har været vand i kældergangen i blok i opgang 8.

-

Viceværten har fri 13/11 og 18/11.

2. Næstformand
3. Kassereren
-

Den 9. december 2019, er der rets mægling med en andelshaver.

-

Viceværten har måtte rydde op efter at nogen havde været nede i
containeren og hente ting, men også smide en masse ud på jorden. Måske vil
det være en ide at sætte låse på containeren.

4. Sekretæren
5. Bestyrelsesmedlem
6. Suppleanter
3. Vicevært – til 1 års MUS-samtale
-

Der skal kigges på arbejdsplanen og se om alle opgaverne stadig er relevante.

4. Ekstraordinær generalforsamling
-

Der skal holdes ekstraordinær generalforsamling, da vi skal have bestemt om
kloakken skal strømpefores eller om der skal laves en helt ny. Bestyrelsen er blevet
klogere på hvad priserne er på de forskellige løsninger.

A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

29. oktober 2019

5. Overstået altanprojekt
-

Alle popnikker er nu blevet skiftet. Bestyrelsen forventer vi at alle altaner er
blevet så tætte som de kan blive.

-

De bunde som er gået i stykker skal skiftes, men det hørte ikke med under det
projekt, da det er nogle andre leverandører som skal ordne det.

6. E-mail
-

En beboer har fået ødelagt sit vindue på altanen. Viceværten skal rekvirere en
glarmester.

-

En beboer siger at der lugter af fugt i sin garage. Viceværten taler med beboeren om
man kan finde ud af hvor der er fugt.

-

En beboer siger at der kommer vand fra den ene vaskemaskine i blok 1. Viceværten
tager igen fat i Electrolux og får dem til at kigge på det.

-

En beboer siger at andre beboer ikke lukker vinduerne efter sig i vaske- og tørrerum

7. Eventuelt
-

Parkeringstilladelser skal vi have bestilt nye af, da man ikke kan se hvilke numre
tilladelserne har. Derudover skal der laves kontrakter på p-pladserne.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26. november 2019, kl. 18.00.
______________________________

____________________________________

Jan M. Bundgaard (formand)

Jim Schultz (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Per Hansen (sekretær)

____________________________
Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem)

