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Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 09/02/02
Hvor: Peter C.

Deltagere:
Michael Halfter, Ingerslevsgade 108, st. tv.
Ole Nielsen, Ingerslevsgade 108, 4. th.
Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1. sal
Peter Christiansen, Ingerslevsgade 108, 4. tv.

Dagsorden:
1. Vicevært: Få Ray til at lave et opslag med kontaktadresse. Michael finder

gamle kontrakter. I kontrakten skal indgå grafittifjernelse. Malerspanden står i
cykelkælderen. Peter prøver at lave en mappe med tjekliste. Da Ray er egen
arbejdsgiver opsiger vi vores arbejdsskadeforsikring. Ole tjekker op på om
snerydning skal være en del af kontrakten med Ray.

2. Ole har fremskaffet regnskabet for Gårdlauget, og det så godt og fornuftigt ud.
Der er dog et punkt, som vi gerne vil have uddybet, angående viceværtens
opgaver. Umiddelbart tager Dennis sig af snerydning. Juletræet er afmeldt pga.
hærværk. Der er plads i budgettet til en muret grill.

3. 5. sal. Thomas. Kommunen vil sætte projektet til høring. Beboerne har krav på
et pulterrum på 3 m2 eller 6 m3. Disse pulterrum vil blive placeret i kælderen.
Grundet øverste kælders placering af vinduer kan vi ikke opfylde lyskasserne.
Forventet pris er 2-3000 kr. pr m2 på loftet. Dette er den rå pris. Vi ønsker at
sælge 5. sal som beset, dvs. inklusiv alt. Vi ønsker at minimere gener så meget
som muligt. Vi ønsker at sælge til en i ejerforeningen.

4. Sortex. Vi sælger til 5000 kr. m2 for de 15 m2. Desuden betaler Sortex
eventuelle udgifter til ændring af skøde. Desuden skal Sortex stå for
udskiftning af sikringer i boks eller eventuel flytning af boks.

5. Karnappen. Marthedal skulle have været gået i gang. Thomas tager kontakt og
laver opfølgning.

6. Kælder. Thomas har haft kontakt, men følger op igen.
7. VVS vedr. Lyskasser bortfalder.
8. TV-inspektion af tagnedløbsbrønde. PC fortsætter med denne opgave.
9. Hjemmeside. Michael fortsætter med projektet.
10. Ole kører videre med Wickmann-projektet og sender Ole regningen senere.
11. Regnskab udsendes til bestyrelsen, når det modtages.
12. Fordelingstallenes ændring tages der stilling til, når der sælges.
13. Facadeprojekt påbegyndes primo marts.
14. Næste møde bliver en torsdag inden generalforsamlingen.
15. PC sender brev til Naverne vedr. Michaels badeværelse og stålwire til planter.


