Bestyrelsesmøder

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 13:00 hos Fritz, 5 D

Møde 3

Deltagere: Afbud fra Gitte, 1 E - ellers fuldtallig.

stikord

action

Generalforsamling

Afholdes torsdag den 20. september 2018 kl. 19:00 på restaurant Oasen.
Sæt allerede nu kryds i din kalender.
Bestyrelsen beklager generne ved det meget lange nedbrud af vores udelys, som skyldes
ælde og kortslutning i flere lamper og spoler.
En sidegevinst ved nedbruddet var det, at det lykkedes at separere loftlamperne i alle
trappearealer fra udelyset. Trappelyset er nu tændt uafhængigt af lyset på sti og vej.
Det er styret af et astro ur, og er tændt længere tid end udelyset.
Udelyset vil snarest få kortere tændingstid aften og morgen.
Bestyrelsen er ikke færdig med at arbejde med lys og giver orientering til GF i september.
I referatet fra januarmødet stod der, at bestyrelsen arbejder på at "flytte" 3 af de ledige
P-pladser mellem 1 og 3 til området mellem 3 og 5.
Denne sag er foreløbig henlagt.
Vores administrator Jens Glavind har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer.
Ændringerne er nødvendige pga ændret lovgivning, og samtidig sker en række præciseringer.
Efter 2 møder hos administrator er bestyrelsen klar til at fremlægge et samlet materiale
til vedtagelse på generalforsamlingen i september.
Lejligheden (konkursbo) er fortsat ikke solgt.
Kammeradvokaten (konkursboet) har 20.4. meddelt, at lejligheden vil blive renset og
malet. Der tages herefter nye billeder, og der skiftes mægler.
Bestyrelsen er fortsat utålmodig og ser gerne et tvangssalg hurtigst muligt.
Skrivelse der ærindrer om bestemmelser i husorden er afsendt til andelshaver i 7 A.
Fritz kontakter andelshaver i 3 B mhp at blive klogere på den godkendte udvendige
gasinstallation i forbindelse med køkkenet i lejligheden.
Bestyrelsen meddeler administrator, at en udvendig installation på altanen i 3 E skal
nedtages, da den tilsyneladende ikke er lovliggjort, og således ikke vil kunne anvendes af
en ny andelshaver.
Jytte har ajourført håndværkerlisten (kan ses på foreningens hjemmeside).
Alle andelshavere der har en mailadresse, anmodes om at indsende oplysninger om en
sådan til Jytte, 1 D.
Oplysninger kan lægges i postkassen eller endnu bedre: Fortæl Jytte det på hendes mailadresse (jytteogegon@gmail.com).
Den hidtidige formand Fritz, 5 D har solgt sin andel og flytter i juni.
Fritz udtræder af bestyrelsen, og Carsten, 7 G overtager formandshvervet frem til generalforsamlingen den 20. september.
Ændringen træder i kraft øjeblikkelig og med første dag den 1. maj.
Ny formand kan kontaktes på mail (carstenkjaer@stofanet.dk).

Udelys
Trappelys

P-pladser

Vedtægtsændringer

Lejlighed 3E

Støj af husdyr
Gasinstallation
Varmepumpe

Håndværkerliste
email

formandsskifte

Hjemmeside

Husk at kigge ind på: ab-bollerskov.dk - kodeordet er "beboer".

Næste møde

Fastsættes senere, men regn med en juni-dato.

Afslutning

Mødet afsluttet kl. 16:00.

Referat

udsendt 3.5.2018
Carsten, 7 G

Referent

