Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 158, onsdag 6. april 2016
Tilstede: Marc, Carsten, Hanne, Susanne, Randa, Kristoffer, Johan, Kim, Ilan og Anne Louise
Fraværende: Julie og Louise (begge barsel) og Magnus.
1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent, Johan er ordstyrer. Referater godkendt efter et par kommentarer fra
Kim.
2. Status på Hjemmesiden
Indkaldelsen til GF er kommet på hjemmesiden. Vi vil forsøge at få opdateret diverse på
hjemmesiden inden GF. Anne Louise og Marc vil forsøge at få lagt så mange gamle
referater op som muligt.
3. Opdatering på sagen mod Karl Poulsen
4. Parknet (Marc)
Jægersborggade bliver offentlig vej (Carsten, Marc og Ilan)
Ikke noget nyt siden sidst.
5. SBS (Kim)
6. Tilstandsrapport (Kim)
Byggeudvalget skal have lavet en plan for økonomien i tilstandsrapporten. Kim har bedt
Byens Tegnestue, der har udarbejdet Tilstandsrapporten, om at komme med et udspil til en
plan.
7. Opdatering fra Byggeudvalg
Vi har fået sat automatik på døren i porten ved JBG 46/48.
8. Varmecentral
9. Opdatering fra Erhvervsudvalget
10. Opdatering fra Kontakt Bestyrelsen
Randa har givet et par tilsagn mindre arrangementer hos erhvervslejere.
11. Generalforsamling
Der er kommet to forslag til generalforsamlingen. En der ønsker at hæve andelskronen, og
en der ønsker at altanerne tæller med i andelens værdi. Sidstnævnte ligner vores egen
formulering, og det har vi bedt ham se, om han er tilfreds med den.
Kristoffer sørger for at bestille sodavand og lækkerier. Bestyrelsen mødes på GF kl. 17.
Patrick fremlægger regnskab, budget og vedtægtsændringer. Vores revisor vil også være
tilstede.
Vi har gennemgået, hvem der bidrager med tekster til beretningen, og alt skal sendes til
formandsmailen senest torsdag den. 14. april. Kim finder ud af, om Louise genopstiller.
12. Evt.
Hærværk i gaden.
Der har på det seneste været en eskalering af hærværk i gaden. I sidste uge måtte
brandvæsnet tilkaldes. Byggeudvalget undersøger, hvad det vil koste at få opsat
brandalarmer. Vi vil adressere problemet i beretningen og henstille til, at andelshaverne
kontakter politiet.

