A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT

11. januar 2022

Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Jim Schultz (Bimmer), Per Hansen, Pia Johansson, Ulrich A. Mortensen og Birthe Christensen.

Afbud:
Camille Søgaard og Morten Frausig.

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

Der er opsat stopdutter til kælderdørene, for at mindske larmen når man
lukker dørene. Måske kan man bruge diktator, dem der blev brugt i de gamle
skralderumsdøre.

-

Ventilationsrøret til tørretumblerne skal renses. Tager fat i skorstensfejeren.

-

Møde med en gartner om hvad det koster, at lave ca. 6 stråparkering mellem
blok 2-3.

-

Afventer flere tilbud på, at få lavet de vandrette koldtvandsrør i kælderen.

-

Den hvide sideplade ved opgangsdøren nr. 6 er i stykker. Pnp-Byg er
kontaktet. De kommer og kigger på det.

2. Næstformand
-

Ulrich forlader bestyrelsen, da han flytter fra Toftevang. Camille bliver ny
næstformand og Birthe Christensen bliver bestyrelsesmedlem.

3. Kassereren
-

Har skrevet til kommunen omkring at gøre Toftevang til en 15 zone kørsel. De
fortæller at man skal ansøge om det, hvilket vi vil gøre.

4. Sekretæren
-

Der er kommet tilskud fra staten på ladestandere.

-

Skraldebilen har kørt ind i en bil og noget af garagen mellem blok 3-4.

-

Der bliver bestilt nye vaskekurve og stativ til alle vaskerummene.
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5. Bestyrelsesmedlem
6. Suppleanter

3. Kloakrenovering
-

Der er lidt fejl i strømpeforingen viser tv-inspektionen. Det er ved at blive udbedret.
Har betalt slutafregningen.

4. Generalforsamling
-

Det er planen at afholde generalforsamling ultimo april 2022.

5. e-mail
-

Der er mange som sælger lejligheder for tiden. Der er også nogle som har en del fejl
som bliver udbedret inden salget.

-

En andelshaver spørger til hvornår der man fjerner blomsterkummerne foran de
opgangsdøre, hvor der står flere. Bestyrelsen er blevet enige om at tage det op på
generalforsamlingen og få defineret hvordan der skal se ud i Toftevang.

-

En andelshaver spørger til om der ikke kan sættes sedler op i vaskerummene vedr.
Parfume fri vaskeri. Viceværten får sat nogle sedler op.

6. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 22. februar 2022, kl. 18.30.
______________________________

____________________________________

Jim Schultz (formand)

Ulrich A. Mortensen (næstformand)

_____________________________

__________________________________

Pia Johansson (kasserer)

Per Hansen (sekretær)

____________________________
Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem)

