A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

23. februar 2021

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jim Schultz (Bimmer), Per Hansen, Pia Johansson, Camille Søgaard, Birthe Christensen og Jan M.
Bundgaard.

Afbud:
Ulrich A. Mortensen.

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

Viceværten har fri 25. og 26. februar.

-

Arbejdet med at rense tagrenderne bliver genoptaget når der ikke er frost
mere.

-

Maleren er gået i gang med at reparere og male vaskerummene. Bliver
forhåbentlig færdig i uge 8.

-

Efter indbruddet i opgang 32 skulle glasset i vinduet skiftes. Men det er ikke
muligt, så nu skal hele vinduet skiftes.

-

Badeværelsesgulvet i nr. 18 1. tv. Er blevet ordnet.

2. Næstformand
3. Kassereren
4. Sekretæren
-

Har undersøgt hvad det koster at få en nedgravet trampolin. 1 trampolin på
1 x 1 koster 30.000,00 eks. Moms. 2 stk. koster 55.000,00 eks. Moms.

-

Undersøger hvad det koster at få skiftet sandkassen og sand, samt hvad det
koster at få anlagt en petanquebane.

5. Bestyrelsesmedlem
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6. Suppleanter
-

Rønnebærtræerne mellem blok 1-2 skal klippes lidt ned, så de ikke er så store.

-

Blok 1 har problemer med det kolde vand. Det er kun lunkent. Måske er det
varmtvandsbeholderen eller kontraventilen der er i stykker. Viceværten
undersøger nærmere.

-

Elektrikeren har været ude og kigge på eltavlen, da beboere brokkede sig over
at strømmen var ustabil. Elektrikeren fik lavet en nødløsning, men blok 1 skal
have ny eltavle. Elektrikeren kommer med en pris.

3. Kloakrenovering
-

Der er blevet delt sedler rundt til de andelshavere der har en faldstamme i deres
kælderrum, samt alle dem som har lejet et gammelt skralderum. Der er også blevet
sat sedler op i opgangene.

-

Der holdes et opstartsmøde den 25. februar med Østkystens Entreprenørfirma om
tidsplanen, forventelig start er midt/slut marts.

4. Bunkeren
-

Fakturaen på fjernelse af bunkeren er kommet og betalt. Det kostede 180.000,00.

-

Pladsen ved bunkeren skal bruges til kloakprojektet. Der skal laves striber til
parkeringspladser, så dem som mister deres p-plads ved kloakprojektet, kan holde
der.

5. e-mail
-

Fejekosten er kommet med en oversigt over hvor de rydder sne.

6. Eventuelt
-

Måske skal billardrummet gøres i stand, så man kan bruge det til andet end kun
billard.
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Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 23. marts 2021, kl. 18.30.

______________________________

____________________________________

Jim Schultz (formand)

Ulrich A. Mortensen (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Per Hansen (sekretær)

____________________________
Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem)

