Referat af bestyrelsesmøde d. 15/11 2017
Vi holder møde hver 4. uge. Næste møde er d. 13/12 2017 kl. 19.00

Til stede: Julie, Hanne, Ilan, Carsten, Johan, Marc, Thor, Kim, Louise H,
Afbud: Anne, Morten, Snorre

Dagsorden:
1.
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18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent og dirigent
Godkendelse af referater
Lukket punkt
Lukket punkt
Opfølgning på økonomi
Nyhedsbrev – dato for deadline og udsendelse
Status altanprojekt
Lukket punkt
Ansættelse af maler og gulvmand
Trappevask
Lukket punkt
Gårdlaug
Byggeudvlalg
Erhvervsudlalg
Kommunikationsudvalg
Røgalarmer
Julefrokost
Evt.

Ilan Dir. Kim ref.
De er ikke udsendt og kan derfor ikke godkendes – udsættes til næste møde
Lukket punkt
Lukket punkt
Der er ikke noget nyt siden sidst. Vi regner fortsat med at gå ud af året med et overskud.
Der skal et nyhedsbrev ud inden jul. Vi sætter deadline til d. 29/11 2017. Erhvervsudvalget –
Johan, Byggeudvalg – Hanne, Aktivitetsudvalg – Julie, Økonomiudvalg – Ilan, Retssager –
Formandsgruppen, gårdlaug – Johan.
Snorre står for at samle og opsætte nyhedsbrevet. Vi satser på at det udsendes senest d. 6/12 2017
7. Kim har holdt møde med Byens Tegnestue og Patrick om forløbet. Kim har bedt om at der bliver
udsendt et uddybende nyhedsbrev til de interesserede. Brevet skal indeholde en uddybning af
forløbet og en forklaring på hvorfor det har taget 1,5 år ind til nu.
8. Lukket punkt

9. Kim beder Ahmad om at udarbejde en oversigt over dels hvad det vil koste at hyre firmaer til at
renovere trapperne dels hvad det vil koste at gøre det med egne ansatte folk.
10. Bestyrelsen giver formandsgruppen mandat til at ansætte 2 trappevaskere inden for en økonomisk
ramme af 600.000 kr. Da vi har en måneds opsigelse med det firma der står for trappevasken nu,
kan det tidligst blive aktuelt fra starten af det nye år. Dermed har det Ikke indvirkning på dette års
budget.
11. Lukket punkt
12. Der er kommet en høring vedr. altaner i Kronborggade 8. Louise svarer at vi accepterer projektet.
13. Ingen bemærkninger
14. Der blev orienteret om at der er underskrevet en kontrakt med en kasketmager.
15. Krogerup Højskole vil gerne hænge opslag op i opgangene. De må gerne låne en nøgle.
16. Vi har besluttet at indkøbe 300 røgalarmer. Der skal sættes 3 pr. opgang både for og bagtrappe,
som er forbundne pr. opgang.
17. Vi laver nytårskur i starten af året. Hanne og Louise står for det.
18. Lukket punkt

For referatet
Kim Boesen

