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Referat fra bestyrelsesmøde 

Deltagere: Michael Brun Halfter
Jakob Olesen
Louise Frevert (ref.)

Afbud: Michael Wichmann Pedersen

Sted: Hos Louise Frevert

Dato: 8. oktober 2009 kl. 19:30

Dagsorden:

1.    Velkomst og valg af referent
2.    Gennemgang af aktuel økonomi
3.    Status på opgaver/aktiviteter jf. referat fra sidste møde
4.    Forsikring
5.    Orientering fra gårdlauget
6.    Eventuelt
7.    Dato for næste møde
8.    Afslutning

Referat:

1. Louise Frevert bød de fremmødte velkommen med friskbrygget kaffe.
Louise Frevert blev valgt som referent.

2. Gennemgang af aktuel økonomi.
Diskussion om månedsregnskabet da det har været vanskeligt at 
forstå konteringerne.
Vi ser frem til en opstramning og at månedsregnskaberne fremover 
vil blive korrekte.

3. Status på opgaver/aktiviteter

3.1 Maler.
Porten bliver malet snarest samtidig med de grønne flader mod 
gaden.

3.2 El-arbejder.
Foreløbig er de udbedringer der er foretaget i orden, men vi 
afventer stadigvæk en løsning på problemerne i nr. 35, hvor 
opgangslyset ikke virker.

3.3 Opdatering af hjemmeside - status uændret.
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3.4 Postkasser.
De er opsat meget tilfredsstillende og ser fine ud. 
Bestyrelsen har vedtaget, at hvis nogen ønsker nye navneskilte 
skal henvendelse ske til bestyrelsen.
Det vil ikke blive accepteret, at der bliver sat mærkater eller 
andet op på postkasserne.
Der vil blive sendt en regning, hvis man selvbestaltet sætter 
noget op.

3.5 Oprydningen af kælderen bliver inden for den økonomiske 
ramme.

4. Forsikring.
Forsikringen skal fornyes, og vi afventer et nyt tilbud inden for den 
ramme vi allerede har.

5. Orientering fra Gårdlauget.
Duenet er opsat ved porten til affaldsrummet. 
Desuden er der problemer i nr. 35.
Louise vil indhente et tilbud om fjernelse af div. ekskrementer og 
opsætning af duenet tiltrængte steder.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen henstiller til, at Michael Wichmann udbedrer gulvet i 
opgangen i nr. 35. 
Bestyrelsen vil henstille til, at beboeren i nr. 35. 2. sal udbedrer 
skaden på hoveddøren. Bestyrelsen lægger en seddel ind.

7. Dato for næste møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 5. december kl. 13:00.
Efter mødet holdes bestyrelsens julefrokost.
Arrangementet foreslås afholdt hos Michael Wichmann.
Bestyrelsen vil opfordre suppleanterne til at deltage.
Tilmelding til formanden senest 20/11.

8 Afslutning.
Mødet sluttede kl. 20:45 i god ro og orden.
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