Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108
1386 Udenbys Vester Kvarter

8. august 2007
Side 1

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato og tid:

Onsdag den 8. august 2007 kl. 20:00 – 21:15

Sted:

Café Yrsa

Deltagere:

Thomas Sørensen
(TS)
Michael Brun Halfter
(MBH)
Mikkel Veis (substitut for Jakob) (referent) (MV)

Afbud:

Michael Wichmann Pedersen
Jakob Olesen

(MWP)
(JO)

Referat / kommenteret dagsorden
1

Salg af kælderareal

Advokaten forventer et beslutningsoplæg fra boet d. 24.8.
TS har modtaget et brev fra OHP, hvori der gøres opmærksom på, at der
mangler at blive betalt 30.000 kroner.
MBH kontakter OHP for et møde i uge 34 for at ordne sagen i mindelighed.

2

Trådløst netværk

MBH beder VA sende en opgørelse over udgifter til netværket til MV. MV
laver derefter et regnskab til generalforsamlingen, der beskriver omkostningerne pr. enhed fremadrettet.

3

El-installationer og dørtelefon

MBH har ikke kontaktet Well-El for gennemgang af defekte lamper i opgangene og udfor cykelkælderen. MBH gør det snarest.
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Graffiti

MBH har fjernet graffiti flere gange i løbet af året. Hoveddør på 108 udestår

5

Oprydning i kælder og på bagtrapper

MWP har fortsat ikke lavet opslag til beboerne om oprydning (gentagelse fra
sidste og forrige møde). MWP gør det snarest.

6

Generalforsamling

MBH beder VA om at lave standardindkaldelse til generalforsamling + budget 2007. MBH vedlægger et notat, hvori der redegøres for forløbet om salget og den forsinkede generalforsamling. VA skal sende indkaldelse til kommentering hos bestyrelsen inden det sendes ud til medlemmerne.
MBH afklarer med VA, Naverne og revisoren om de kan deltage på en generalforsamling d. 29.8 kl. 19.30.
MBH aftaler med revisoren at regnskabet skal ’opdateres’ samt afklare
eventuelle udeståender.

7

Eventuelt

Intet at bemærke.

8

Næste møde

TS indkalder til næste bestyrelsesmøde, umiddelbart inden generalforsamling.
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