Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 143, onsdag 19. august 2015
Til stede: Julie, Carsten, Marc, Hanne, Ilan, Randa, Anne (til kl. 20:20) og Anne
Louise.
Fraværende: Magnus, Johan, Kim, Louise og Susanne,.
1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Marc er ordstyrer og Anne Louise er referent. Referater er godkendt.
2. Status på nyt BRF lån – og info på hjemmeside om lån
Patrick har endnu ikke meldt tilbage på Marcs henvendelse.
3. Ny struktur for Erhvervsudvalget. (se referat fra sidste bestyrelsesmøde)
Johan, Marc, Magnus, Ilan,
Udkast til erhvervsstrategi:
- Om udvalgets egen organisering
- Om den overordnede erhvervsstrategi
- Om hvordan vi kan bedre samarbejdet med AH
4. Evaluering af gadefesten
Kim og måske Marc afholder et møde med repræsentanter fra
Handelstandsforeningen. Kim melder ud om tidspunkt, og mødedeltagere
fra bestyrelsen koordinerer vores budskaber inden mødet.
Vi diskuterede desuden, hvorvidt vi selv ønsker at deltage i gadefesten til
næste år. Anne Louise foreslog bl.a., at vi deltager med en bod, hvor folk
kan komme og høre om andelsforeningen.
5. Karl Poulsen-retssagen
Marc gav et referat af retssagens forløb i sidste uge. Der falder dom i
sagen 11.
September 2015.
6. Griseri i gaden
På fredag er der møde på Retro omkring svineri i gaden. Initiativet er
taget via ”Det sker i Jægersborggade” på Facebook.
Vi mangler skraldespande i gaden. Erhvervsudvalget taler med de
erhvervsdrivende, der sælger mad, om at de skal have udendørs
skraldespande i åbningstiden og sørge for at tømme dem, når de er fyldte.
Pt. er der problemer med renovationen i gaden. Det skyldes, at Kbh
Kommune har skiftet renoveringsselskab. Vi afventer pt. situationen i håb
om at det løser sig.
7. Opdatering fra Erhvervsudvalget
8. Opdatering fra Kommunikationsudvalget.
a. Input fra Salgsudvalget til Nyhedsbrevet.
Marc sender noget til Julie.
9. Opdatering fra Byggeudvalg
a. Kbh Kommune har bestilt et firma, der undersøger problemet med
at maling vil skalle af facade. Vi afventer resultatet.
10. Nye bestyrelsesmedlemmer i udvalg.
Herunder ses sammensætningen af vores udvalg. Kun
Kommunikationsudvalget kan have medlemmer uden for bestyrelsen. Da
flere bestyrelsesmedlemmer ikke har deltaget på dagens møde, kan der
ske ændringer. Susanne og Kristoffer er pt ikke i udvalg. Anne Louise

passer tjansen med indkaldelser og referater i forbindelse med
bestyrelsesmøderne.
Bygge- og driftsudvalg (herunder hører altanudvalget også): Kim, Hanne,
Carsten, Marc
Erhvervsudvalg: Marc, Johan, Ilan, Magnus, Anne, Louise
Kommunikationsudvalg: Julie, Snorre (E), Anders (E), Maria (E)
Salgsudvalget: Marc og Randa.
11. Flytning ud af ”Kontoret”
Erhvervsudvalget holder os orienteret om hvornår vi skal være ude af
lokalerne, som Ilan skal overtage.
Vi mødes næste gang kl 18 og bruger den første time på at bære ting op i
det ny bestyrelseslokale nr 20, 5. sal. Nøglen er i nøgleskabet.

