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Referat Bestyrelsesmøde d. 10. december 2008 – Andelskollegiet ved DTU –
Akademivej
Dagsorden:
1.
Valg af referent
2.
Godkendelse af referat fra sidste møde
3.
Aftale tid og dato for næste møde
4.
Salg af andele.
5.
Diskussion af forslag, om vi skal have en professionel til at gennemgå
lejlighederne v. salg
6.
Cykeloprydning
7.
Låsesystem til fælleshuset
8.
Peters mangelliste
9.
Evt.
Valg af referent
Ana blev valgt som referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt
Aftale tid og dato for næste møde
Næste møde 14. januar 2008 kl.19:30
Salg af andele
Lejlighed 124 er blevet tjekket og er godkendt
Søren tjekker 212 efter mødet, men ellers også godkendt.
Diskussion af forslag, om vi skal havde en professionel til at gennemgå
lejlighederne v. salg
Randi og Søren har talt med Flemming fra PKS og han har nogen der kan
gøre det.
Pris: 700,- per sælger/køber, altså 1400,- i alt
Bestyrelsen synes det er ok men der skal tages en diskussion til generel
forsamling mht.
Hvad beboerne synes om forslaget.
Til næste bestyrelsesmøde skal der et mere konkret bud om hvem det er,
der skal gøre det… m.m.
Cykeloprydning
Martin laver ny seddel.
Cykeloprydning foregår fra 1.-14. februar 2009.
Låsesystem til fælleshuset
Søren har fået et par tilbud som ikke var helt ok.
Han rykker Ruko mht. pris og sender mail når der er noget mere konkret
Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.
Peters mangelliste
Listen blev gennemgået.
De manglende punkter tages op med Peter Lundmark.
Der er tilføjet et punkt omkring dræn rundt om fælleshuset.
Randi opdaterer listen og kontakter Peter Lundmark
Evt.
-Rengøring:
Der holdes øje med hvordan det går det næste styk tid og der ventes med
at
lave/ændre noget indtil listen er gennemgået.
Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde
--

PKS:
Randi & Søren sender mail med det samlede tilbud når de får den.
De spørger Flemming mht. moms

--

Der skal holdes møde med administratoren i januar. Randi kontakter ham.

--

Parkering:
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Randi sætter seddel op omkring parkering forbud udenfor båse. Det vil
måske hjælpe på det.
Skiltning skulle komme snart. Peter rykker.
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