Bestyrelsesmøde 05-05-2012
Formalia
Fremmødte er Ole Madsen, Martin Jacobsen, Anders Bruun, Rasmus Truelsen, Christopher de Haas, Kasper
Christensen (suppleant), Søren Hansen (suppleant).

Referat fra generalforsamling
Punkt 3: Vandforbruget i fælleshus virker stadig mærkeligt.
Punkt 6: Den forkerte Rasmus (lejl. 216) er anført i referatet – det var Rasmus Truelsen i lejl. 116 der blev
valgt.

Økonomi
Banken har fået likviditetsbudget, og regner på mulighederne.

5-årsgennemgang
Martin har rykket hos Morgens Velin der er byggesagkynding. Mogens har ikke kunne få fat på
bygningstegninger hos advokat Peter Lundmark, men har set på planerne hos kommunen.

Status på havedag
Der er 20 lejligheder der ikke mødte frem. Ole

Lås til fælleshus
Vi har stadig problemer med folk der sviner i fælleshuset ved alm. brug (ikke udleje). Da alle kan låse sig ind
har vi ingen mulighed for at vide hvem det er. En mulig løsning kunne være at vi sætter en ny lås i døren,
med nogle få nøgler der så kan lånes ud. Ingen i bestyrelsen er dog meget for denne idé, da det vil give et
stort hyr med administrationen af dette.
En anden mulighed vil være det elektroniske låsesystem der tidligere har været på tale. Anders vil snakke
med administrator og høre om der på nogen måde er råderum i kassen til dette. Det vil dog nok være en
idé at vente til aftalen med banken er på plads.

Ugerengøring af opgange
Anders vil lave nye lister med rengøringsordning til trapperne, så dette kan træde i kraft igen.

Græsplæne
CampusService vil have et 5-cifret beløb for at klippe vores græs rundt om fælleshuset. Rasmus vil skrive og
ringe lidt rundt for at hente andre tilbud (f.eks. PKS).
En anden mulighed er at købe en plæneklipper og gøre det selv på en frivillig basis. Det er dog uvist hvor
jævnligt græsslåningen vil ske, og hvor plæneklipperen skal opbevares.

Eventuelt
Intet at melde.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde holdes søndag d. 3. juni kl. 16:00.

