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Referat af bestyrelsesmøde ved Andelskollegiet ved Akademivej, d. 12/11 2008
Til stede er:
Randi Bjørnboe
Søren Hansen
Martin Jørgensen
Peter Cordtz
Suppleant for Ana D'Auchamp: Anders Bruun
Dagsorden:
Valg af referent
Godkendelse af sidste mødes referat.
Dato for næste møde.
Cykeloprydning.
Regnskab og spørgsmål hertil.
PKS
Klage over Anders Bruun
Evt.
Punkt 1:
Peter Cordtz udpeges som referant.
Punkt 2:
Sidste mødes referat godkendt uden indvendinger.
Punkt 3:
Næste møde afholdes 10/12 kl. 19:30.
Der vil lige som sidst inviteres beboere. Ny dagsorden vil blive udsendt til
bestyrelsen d. 8/12.
Punkt 4:
Det blev diskuteret om makater til brug ved den kommende cykelrazzia er indkøbt,
men dette blev ikke afklaret, da den formodede indkøber ikke var til at komme i
kontakt med.
Det blev fremhævet at varsel om den kommende cykelrazzia skal være beboerne i
hånde d. 22/11.
Punkt 5:
Eftersom Advokat Peter Lundmark tidligere har fremsendt en liste af spørgsmål
til foreningens konti,
har Randi og Søren nu aftalt at mødes med PKS hver torsdag, for at godkende
regninger der måtte betales.
Der blev svaret tilfredsstillende på alle spørgsmål som Lundmark I sit brev
havde fremført.
Det viser sig dog at der har været rod i adresseringen på regninger til
kollegiet.
Punkt 6:
Tilbud om oprydning af udendørsareal, affaldshåndtering(herunder også glas og
papir) er blevet ønsket fra PKS,
men svaret er dog blevet forsinket.
Søren Hansen vil kontakte PKS for at afklare hvor refundering for áconto varme
bliver af.
Det blev I samme runde konstateret at der ikke har været observeret de tidligere
problemer med store skraldebunker
og containere der ikke kunne lukkes.
Punkt 7:
Der er blevet klaget over Anders Bruun's støjende adfær.
Klagen er gennemgået, og bestyrelsen er enige om at der sendes en skriftlig
advarsel til Anders Bruun.
Ligeledes bliver afsenderen af klagen informeret om resultatet af klagen.
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Punkt 8:
Det blev meddelt at Lyngby-Tårbæk Kommune omsider har givet tilladelse, så det
nu er muligt at bo i kollegiet.
Fra tidligere møder er det blevet aftalt at Søren Hansen skulle indhente tilbud
om et nyt,
elektronisk dørsystem til fælleshuset. Sælger vil kontakte søren 13/11.

Referent: Peter Cordtz, 113
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