
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  21/8-‐14	  

	  

Tilstede:	  Michal,	  Marianne,	  Kristof,	  Sarah	  og	  Rikke	  

Referent:	  Rikke	  

	  

1.	  Fordeling	  af	  arbejdsopgaver	  	  	  

-‐	  Arbejdsopgaver	  skal	  fordeles	  bedre.	  	  

Rikke	  starter	  med	  at	  have	  ansvaret	  for	  nøglerne	  (indsamling	  af	  nøgler	  til	  Tagensvej	  181).	  

Nøglekassen	  vandrer	  videre	  til	  den	  der	  er	  ansvarlig	  for	  næste	  opgang.	  	  

Kontakten	  mellem	  bestyrelsen	  og	  Frank	  overlades	  til	  Michal.	  	  

	  

2.	  Status	  ny	  vicevært	  

-‐	  Marianne	  og	  Kristof	  har	  haft	  tre	  forskellige	  vicevært	  firmaer	  til	  samtale.	  Bestyrelsen	  har	  

valgt	  det	  tilbud	  der	  var	  billigst	  og	  mest	  fordelagtigt	  i	  forhold	  til	  foreningen.	  	  	  	  

	  

3.	  Proces	  i	  forbindelse	  med	  nøgler	  i	  projektet	  	  	  

-‐	  Se	  punkt	  1.	  	  

	  

4.	  Projekt	  adgang	  lejligheder	  –	  status	  	  	  

-‐	  Der	  er	  nogle	  udfordringer	  med	  beboer	  som	  ikke	  aflevere	  nøgler	  rettidigt	  i	  forhold	  til	  

udmeldelsen	  i	  nyhedsbrev.	  Beboerne	  bedes	  være	  mere	  behjælpelige.	  	  

	  

5.	  Ejendomsmægler	  til	  den	  et-‐værelses	  der	  skal	  sælges	  –	  Status	  –	  Mægler	  -‐	  KBH-‐Mæglerne?	  	  	  

-‐	  Der	  har	  været	  flere	  fremvisninger	  af	  lejligheden	  uden	  held.	  Michal	  tager	  fat	  i	  mægler	  til	  salg	  

af	  lejligheden.	  	  

	  

6.	  Kakerlakker	  Tagensvej	  179	  –	  status	  	  	  

-‐	  	  Der	  mangler	  et	  sidste	  kontrolbesøg	  og	  så	  forventer	  vi	  at	  sagen	  er	  afsluttet.	  	  

	  

7.	  Brev	  til	  beboerne	  vedr.	  vandmåler	  	  	  

-‐	  Vi	  afventer	  svar	  fra	  Duus.	  	  	  

	  



8.	  Nyt	  firma	  til	  regulering	  af	  p-‐forhold	  jf.	  generalforsamlingsbeslutning	  	  	  

-‐	  Marianne	  kigger	  på	  det	  hvis	  hun	  får	  tid.	  

	  

9.	  Project	  status	  

-‐	  Hele	  uge	  33	  stod	  projektet	  stille,	  og	  vi	  gætter	  på	  at	  grunden	  er:	  manglende	  byggestrøm,	  

toiletvogn	  ikke	  var	  klar,	  manglende	  vand,	  manglende	  håndværker	  til	  huller.	  Det	  er	  

bestyrelsens	  opfattelse	  at	  vi	  af	  bagefter	  ifl.	  tidsplanen,	  vi	  vil	  forfølge	  det	  på	  byggemøderne.	  	  

	  

10.	  Næste	  byggemøde	  

-‐	  Næste	  byggemøde	  er	  den	  28.	  august	  kl.	  7	  i	  skurvognen.	  	  


