Referat - bestyrelsesmøde
7. januar 2019, kl. 19.00 – 21.00
Sted: Fatningen 5 1. -7
Indkaldt: Finn Bloch Gram (FBG), Lars Riis (LR), Karen Kaas (KK), Bjørn Rasmussen (BR),
Carsten Larsson (CL), Liliane Dahl (LD).
Fraværende: _

1.

Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Karen
Referent: Bjørn

2.

Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt 

3.

Nyt fra driften

Udgår 7. januar 2019

4.

Nyt og opfølgning fra sidst – bordet rundt

Problemer med Nem-ID i forhold til ny hjemmeside, men nyt møde planlægges.
Branddør i Soklen 14 bliver udbedret så den ikke hænger på gelænder.
Manglende rengøring i elevatorer i Jönsson byggeriet.
Beboer har efterladt byggeaffald efterladt i trappeopgangen i Soklen 14. Ejendomskontoret har
været så venlige at bortskaffe det.
Riste ved elevatorer i Jönsson byggeri renses efter behov.
Hegnet ved storskraldsrummet er ødelagt to steder.
Måske ville det være hensigtsmæssigt at lave en officiel sti frem for en folkesti.
Der bør være chikane så der ikke bliver knallert kørsel.
Soklen 2, branddør uden dørpumpe, får ny dørpumpe.
Soklen 2, klapvogn mv på fællesgangen/brandvejen.
Kælderdøren ved kolben skal ordnes.
Skriv om oprydning sendes til Peter med henblik på at jura tjekker det.
Gulvet i bagtrappen i Soklen skal udbedres.
Bagdør i Fatningen er rådden.
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Beboermøde: Hvordan tjekkes beboere?
Køb af service fra KAB eller ved fremvisning af sundhedskort.
Regnskab 2017/2018 gennemgået og godkendt.
Ny husorden sendes til Peter, KAB.
Legeplads i gården ved Fatningen 5.
Fjernelse af affaldsskur og erstatning med molokker.
Elevator i Fatningen 2-10 fungere efter tryk er udskiftet.
Elevator i Fatningen 1-17…
Elevator i Kolben 2-10 fungere elevatoren ikke særlig hensigtsmæssigt.
Peter rykkes for mødedato med Heidi vedr gennemgang af udeståender.

5.

Eventuelt

…

6.

Punkter til næste møde

…
Møderække:
Budget møde ?
4. februar 2019
4. marts 2019
Beboermøde 20. marts 2019.
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