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Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere: Michael Brun Halfter
Louise Frevert (ref.)

Afbud: Michael Wichmann
Jakob Olesen

Sted: Navernes lokale

Dato: 14. maj 2009 kl. 19:30

Dagsorden:

1. Velkomst 
2. Valg af referent 
3. Orientering om bestyrelsens arbejde 

a. Formanden 
b. Bordet rundt

4. Fordeling af opgaver 
5. Dato for næste møde 
6. Opfølgning/debat om specifikke emner
7. Afslutning

Referat:

Ad. 1

Det blev konstateret, at der var indkommet flere afbud til mødet.

Ad. 2

Louise Frevert blev valgt.

Ad. 3.a

Hjemmesiden er delvis opdateret, dog mangler der få udeståender, bl.a. 
deaktivering af beboerliste.

Opfølgning på postkasserne:
Ole Præst har sendt en hjemmeside om nogle specielle postkasser, der blev 
nævnt under generalforsamlingen. Der er leveringstid, men de er bestilt.
Det er aftalt, at Ole Præst får et bestyrelseshonorar på kr. 2000,- for sit 
arbejde for bestyrelsen.

Navneskilte:
Der er endnu ikke indhentet tilbud hos Well-El, der skal rengøre og justere 
dørtelefonboksene. Navne er indsamlet.

Der er indkøbt ekstra nøgler til hoveddørene.
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Ad. 3.b

Bestyrelsen besluttede at bagtrapperne skal være ryddet inden den 15. juni 
på grund af brandfare. Hvis de ikke er blevet ryddet, vil genstandene blive 
fjernet og smidt ud.

Der har været en vandskade i Krusågade 35, 4.th, og bestyrelsen 
besluttede at udbedre skaden, da forsikringsselskabet ikke vil dække 
skaden. Den er blevet anmeldt hos den tidligere formand i oktober måned 
2008, og forsikringsselskabet mener at den er forældet i forhold til 
erstatningspligten. Skaden er forårsaget af en løs/manglende tagsten på 5. 
sal.

Ad. 4

Der skal foretages aflæsning af fjernvarmeanlæg (MBH).
Der skal omdeles brev til beboerne vedr. rydning af bagtrapper (MBH).

Ad. 5

Næste møde er onsdag den 12. august kl. 19:30.

Bestyrelsesmøderne forventes fremover at blive afholdt i Navernes lokaler.

Ad. 6

Intet

Ad. 7

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:15.
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