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Bestyrelsesmøde i foreningen Andelskollegiet ved Akademivej
d. 10/11/09
Til stede er:
Martin, 104
Niklas, 13
Anders, 119
Søren, 111
Lene, 202
Julie, 105
Dagsorden:
0) Næste møde
1) Fra sidst
2) Formandens nyheder
3) Elevator
4) Administrator
5) Rengøring af fælleshuset efter brug
6) Parkering
7) Evt.
-Lån
-Cykel
-Opgange (varme).
0)
Næste møde, Tirsdag den. 01-12-09
1)
Der er lavet en engelsk udgave af velkomstbrevet (Tak til Liselotte). Peter
uddeler.
-Elevator
Kontakt til
Vi skal have skiftet vores TDC abonnementer ud med sonofon abonnementer, der er
taget kontakt til det firma der
servicerer alle andre elevatorer på DTU. Og de vil gerne overtage service på
vores elevatorer.
De har været ude og inspicere vores elevatorer og deres system virker fint
sammen med det installerede system i elevatorerne.
Skift af teleabonnement sker da det er meget billigere end det nuværende, der er
intet nyt ang. telefon Regningen fra elcon.
-Lys
Der er skiftet pærer i defekte gadelys på p-pladsen.
Der mangler stadig lys i det "sidste" cykelstativ, Martin og Søren har undersøgt
sagen. Det undersøges hvorledes et "extra" kabel ved første cykelstativ
evt. går til det sidste og hvorledes det i så fald kan monteres.
2)
"Intet nyt er godt nyt."
3)
Se punkt 1
4)
Bestyrelsen er blevet enige om at 4B er det rigtige valg som ny administrator.
4B har rykket for tilkendegivelse af dette valg.
For at komme videre skal der fremsendes et brev til alle andelshavere med
mulighed for indsigelser.
Tiden taget i betragtning, vil det dog være fordelagtigt at træffe valget så
hurtigt som muligt.
Brevet skal laves så hurtigt som muligt, (laves senere).
Der vil evt. indkaldes til extraordinært bestyrelsesmøde ved evt. indsigelser så
Page 1

101109.txt
valget kan tages så hurtigt som muligt.
5)
Der har været fest i fælleshuset i weekenden, og der er ikke blevet gjort
ordentligt rent.
Peter bedes fremsende et brev til pågældende person da det ikke er første gang
det er sket.
Derefter vil der hvis det fortsat sker evt. tage kontakt til rengørings firma
hvorefter regningen sendes til pågældende andelshaver.
Magnetlås/kortlås overvejes som supplement til nuværende låsesystem for at spare
penge i forhold til et helt nyt system.
Det diskuteres hvorledes noget af det kan laves af os selv i stedet for købes.
Søren undersøger mulighederne, SÅ HURTIGT SOM MULIGT!
6)
Der er ikke sket noget ang. sedler til AK2. :-(
7)
-Lån
Der sker intet med Lundmark, så dette tages op med en evt. ny administrator.
-Cykel
Nye sedler omdeles i morn og razzia foretages den. 05-12-09
-Opgange (Varme)
Termostaterne i opgangene skal indstilles til 2 og der skal sættes splitter i
termostaterne så disse ikke kan reguleres.
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