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Referent:
Annette Gustavsen
E-mail:

Referat af Bestyrelsesmøde
Mødedato:

Sagsnummer:

7/4-22

Dokument nummer:

Mødested:

Keldsøvej 23

Til stede:

Leif K, Leif,J, Hanne til kl 16.25, Christina,
Brian( kom senere) og Annette
Hans

Dato

Afbud:
Næste møde:

14/4 2022

21/4-22 , forplejning ?

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Mødeleder og referent vælges
Godkendelse af referat fra forrige møde
Kommentarer fra ejendomskontoret
Spørgsmål / info til ejendomsfunktionæren
Kommentarer fra kassereren

Første del af mødet slutter senest kl. 18.20, derefter er der beboeråbent ml. kl. 18.30.-19.30
Efter kontortid for beboerne: Mødet fortsætter senest kl. 19.45,
6.
7.

Særlige emner og kommentarer fra formanden.
Bordet rundt.

Kl. 21.00 tak for i aften

Referat
LK har været til møde omkring lån.
Efter de 2 storme har vi modtaget en regning fra HRH på +100.000kr
på reparation af stormskader. Meget stort beløb, regning er blevet justeret 10.000kr ned
Mur i Selskabslokalet, to tilbud det ene er 20.000 kr billigere. Det er det
billigste vi bruger. Hvornår muren skal laves, finder LK ud af og der bliver lukket for udlejning i perioden.
Flere blokke betaler endnu ikke til badeværelserne, det er en fejl. Der
arbejdes på en løsning.
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Nøglen til gæstelejligheden bliver en brik /salto. Installeres fredag. Der
bliver gjort rent d. 13/4-22. Skraldet fra gæstelejligheden hvor? Ejendomsfunktionærerne har sat en stor metalaffaldsbeholder ved gæstelejligheden, hvor man kommer skraldet i. ejendomsfunktionærerne holder
øje og tømmer den.
Kopimaskinen og skærm CC undersøger.
Ønsker fra Stinne om at lave et hegn på LPA, da der er udfordringer
med blade som blæser omkring. Lav forsøg med to blokke, virker det
efter hensigten, kan de resterende blokke laves. OBS på at vi skal
kunne få hentet diverse skrald også når der ikke længere er affaldssug.
Mange besøg i gæstelejligheden ved åbnet hus, og gang i udlejningen
af denne.
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