
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  den	  8.	  december	  2014	  
	  
Tilstede:	  Michal,	  Rikke	  
Referent:	  Marianne	  
	  
	  
1.	  Nyhedsbrev	  
Der	  skal	  laves	  et	  nyhedsbrev	  med	  følgende	  punkter:	  

• Badevogne	  –	  låse	  problemer	  –	  kun	  toiletpapir	  –	  aflevere	  i	  samme	  stand,	  
som	  du	  ønsker	  at	  modtage	  det.	  Sikringerne	  går	  –	  ring	  til	  vagten.	  	  

• Mangelliste	  	  -‐det	  er	  aldrig	  for	  sent	  
• Konvertering	  af	  gas	  til	  el	  –	  ikke	  strøm	  i	  bygningen.	  
• Varmeproblemer	  	  -‐	  kontakt	  vicevært.	  
• Storskraldsrum	  og	  almindelig	  skrald.	  Skraldebøtter	  –	  låget	  skal	  holdes	  

lukket	  og	  dørene	  skal	  også	  holdes	  lukket.	  
• Luk	  ikke	  fremmede	  ind	  –	  reklamer	  har	  adgang	  	  
• God	  jul	  

	  
2.	  Reklamer	  i	  opgangene	  
Bestyrelsen	  har	  kontakt	  til	  Forbrugerkontakt.	  	  Vi	  har	  ikke	  fået	  svar	  endnu.	  Det	  er	  
et	  problem,	  at	  reklamer	  bare	  bliver	  smidt	  i	  opgangen.	  Lad	  være	  med	  at	  åbne	  for	  
andre.	  Forbrugerkontakt	  som	  omdeler	  reklamer	  har	  adgang	  med	  kode,	  så	  der	  er	  
ingen	  grund	  til	  at	  åbne	  for	  fremmede!	  
	  
3.	  VVS	  projekt	  
Bestyrelsen	  overvejer	  en	  uvildig	  konsulent	  til	  gennemgang	  af	  bygningens	  
sundhedstilstand	  på	  baggrund	  af	  projektets	  arbejde.	  	  
Tidsplanen	  holder	  ikke	  de	  datoer,	  som	  der	  er	  skrevet.	  Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  
mangelaflevering	  i	  nogle	  opgange.	  Lige	  nu	  har	  projektet	  åbne	  opgange	  i	  
Hovmestervej	  1	  og	  3	  samt	  Statholdervej	  14.	  Der	  arbejdes	  på,	  at	  alle	  har	  vand	  og	  
toilet	  den	  19.	  december,	  hvor	  håndværkerne	  går	  på	  juleferie.	  Der	  mangler	  varmt	  
vand	  i	  badeværelserne	  på	  Hovmestervej.	  
Bestyrelsen	  vil	  bede	  viceværten	  give	  de	  færdige	  opgange	  en	  ordentlig	  
gennemgang	  og	  rengøring.	  Børstelisten	  på	  hoveddørene	  er	  slidte,	  det	  vil	  vi	  også	  
få	  viceværten	  til	  at	  kigge	  på.	  	  	  	  
	  
4.	  Julekonkurrence	  
Julekonkurrencen	  vil	  blive	  afgjort	  i	  midten	  af	  næste	  uge,	  hvor	  bestyrelsen	  vil	  gå	  
en	  tur	  i	  ejendommen	  og	  finde	  en	  vinder.	  	  
	  
5.	  Næste	  bestyrelsesmøde	  	  
Søndag	  den	  21.	  december	  kl.	  20	  –	  Rikke	  er	  referent.	  
	  

	  
Bestyrelsen	  	  


