A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

03. august 2021

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jim Schultz (Bimmer), Jan M. Bundgaard, Pia Johansson, Ulrich A. Mortensen og Birthe Christensen.

Afbud:
Camille Søgaard, Per Hansen og Ulrich A. Mortensen.

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

En beboer mener at have fået en sætte revne i kanten mellem loft og
endevæg. Har kigget på det, og fundet ud af at det er fordi væggen er isoleret.
Derfor kommer der en revne til loftet.

-

Der har været problemer med at få tørret tøj i blok 3, da det stadig var fugtigt
efter 24 timer. Der er nu bestilt blæsere til blok 1 og 3. Blok 2 og 4 har dem
allerede.

-

Morten har opdaget flagermus i blok 4. Da de er fredet, kommer der kommer
et firma og flytter dem til september.

-

Har holdt MUS-samtale med Morten. Morten skal på kursus i farligt affald
samt første hjælp.

2. Næstformand
3. Kassereren
4. Sekretæren
5. Bestyrelsesmedlem
6. Suppleanter

3. Kloakrenovering
-

I blok 3 har vvs folkene af nogle omgange glemt at lukke faldstammerne, så der sivet
vand ud i kælderen. Der er nu sat nogle procedurer op, så det ikke sker igen.
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-

Der er blevet afholdt byggemøde. Tidsplanen holder, er faktisk lidt foran.

-

Alle brønde er lavet og hele kloakken er rengjort.

-

De næste par uger går med at strømpeforer.

-

Rådgiver har talt med Vestforbrænding vedr. de uregelmæssigheder der er lavet da
vi fik lagt fjernvarme. Vestforbrænding, Zacho Lind og Rambøll har alle været viden
om problemet.

4. Generalforsamling
-

Der skal ændres i husorden et par steder. Dette bliver stillet som forslag på
generalforsamlingen.

-

Der er bestilt lokale til den 21. september

5. e-mail
6. Eventuelt
-

En andelshaver ønsker sig flere bump, da der bliver kørt meget stærkt. Måske skal der laves
et ekstra bump, men det kræver tilladelse fra politiet. Der bliver skrevet om det i
nyhedsbrevet.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 31. september 2021, kl. 18.30.
______________________________

____________________________________

Jim Schultz (formand)

Ulrich A. Mortensen (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Per Hansen (sekretær)

____________________________
Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem)

