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Bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Andelskollegiet ved DTU - Akademivej
D. 27/7 2009
Til stede er:
Søren Hansen
Martin Jacobsen
Niklas Boss
Peter Cordtz
Følgende personer er ikke mødt op:
Anders Bruun
Dagsorden:
1) Underskrivelse af salg af 206
2) Præsentation af igangværende salg
3) Skilte
4) Affald
5) Striber på vejen
6) Fælleshus
7) Bestyrelsens mapper
8) Ny administrator
9) Serverens status
10) Foreningskonto
11) Arbejdsdag
12) Næste møde
13) Evt.
1) Købskontrakter underskrives af det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer
2) Der er i øjeblikket 4 lejligheder i salg. Numrene 103, 211, 22 og 19.
3) Der er fra Campus Service givet et tilbud på opsætning af skilte på kr.
20.000.
Det synes for dyrt, og efter undersøgelse kan det konkluderes at der
sandsynligvis kan spares en del penge.
Totalpris ved et alternativt tilbud er ca. kr. 5.000.
Der opsættes et skilt i hver ende:
Skiltet indeholder 3 tavler, der indikerer hhv. 20km/t, "Parkering kun tilladt i
båse" og "Parkering forbeholdt beboerne ved Kollegiebakken 19".
Ligeledes skal der opsættes en tavle i midten, hvorpå der står "Parkering kun
tilladt i båse".
Der skal ligeledes rekvireres en pæl/stolpe(incl. beslag til tavler) til hver
ende af vejen, og et beslag til en lygtepæl.
Søren vil undersøge det endelige layout, og indhente den endelige pris.
4) Søren vil undersøge prisen på et skilt der oplyser om forbud mod deponering
af storskrald ved skraldespandene.
Der er tale om et gult skilt i A4-størrelse, hvorpå der står at dagrenovation
skal i skraldespandene,
og at storskrald skal på genbrugsplads. Martin vil undersøge hvordan kommunens
forpligtelser vedrørende storskrald er,
og skiltet vil blive bestilt alt afhængigt af hvad Martins undersøgelser viser.
5) Peter indhenter tilbud omkring omstribning af parkeringsplads,
med henblik på at skaffe en decideret motorcykelplads.
6) Det indskærpes overfor fælleshusets brugere, af reglerne skal overholdes.
7) Randi, Lars, Jesper (Tidligere bestyrelsesmedl.),
samt Peter og Martin er i besidelse af mapper indeholdende div. dokumenter
omkring foreningens forsikring, med videre.
Martin undersøger om de tidligere medlemmer kan overlevere deres mapper.
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8) Peter Lundmarks anbefalinger afventes.
9) Filip og Silas arbejder på at omkonfigurere serveren, med henblik på at opnå
et velfungerende system.
Søren vil hjælpe med at få opsat et fungerende system.
10) Foreningskonto til Fælleshuset skal oprettes. Martin beder Lundmark oprette
en konto med hævekort.
11) Der er behov for en arbejdsdag, for rengøre kollegiets område.
Denne dag lægges Lørdag d. 12/9. Arbejdet starter kl. 12:00.
Dagsorden for projektet følger nedenfor:
1) Ukrudtsfjernelse ved hæk og bed.
2) Fjernelse af døde buske og erstatning med overskudsbuske.
3) Foreningen byder på øl og grillmad.
Invitationen til arbejdsdagen udsendes hurtigst muligt.
Foreningen sørger for værktøj o.l.
12) Næste møde afholdes d. 1/9 kl 19:30 i Fælleshuset.
13) Der er blevet lavet lovpligtig service på fyret. Der skal renses vandtanke.
Søren indhenter tilbud herom. Lene fra 202 har problem med WCet.
Det antages at der er en forsikring der skal dække det omtalte problem.
Martin vil undersøge dette. Problemet består i flere lejligheder.
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