Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 164, onsdag 21. september 2016
Tilstede: Johan (til kl. 20), Theis, Randa, Marc, Kim, Kristoffer og Anne Louise og Thor (fra 19:45)
Fraværende: Ilan, Hanne, Louise og Julie.

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Referater godkendt, Anne Louise tager referat og Randa er ordstyrer.
2. Erhvervsstrategi (Ilan)
Vi har udarbejdet og vedtaget en erhvervsstrategi, der ligger på hjemmesiden

3. Altanprojekt.
Der blev afholdt fællesmøde tirsdag d. 12/9. Der var ca. 100 fremmødte og der var gode oplæg og
spørgsmål. Næste skridt er at der skal afholdes møder for hver bygning. Vi er i gang med at organisere det
sammen med Byens Tegnestue.
Anne Louise og Ilan har været sat på opgaven med at indhente tilbud fra banker. Vi får Patrick til at komme
med et udspil, og Ilan tager kontakt til Mybanker.

4. Budgetopfølgning
Økonomiudvalget (Kim, Ilan, Marc og Anne Louise) havde budgetopfølgningsmøde med Patrick og Ea fra
AH. Vi har en sund økonomi.
På udvendig vedligehold har vi brugt hele årets budget. Der vil komme flere ting, men der ligger ikke nogle
store ting i pipelinen for resten af året. Vi skal forvente en overskridelse af budgetposten, men hverken AH
eller udvalget er bekymrede.
På udvendig vedligehold har vi brugt hele årets budget. Der vil komme flere ting, men der ligger ikke nogle
store ting i pipelinen for resten af året. Vi skal forvente en overskridelse af budgetposten, men hverken AH
eller udvalget er bekymrede.

5. Airbnb (se vedhæftede skriv fra Marc og Randa til brug for Jægerposten)
Der var generelt tilfredshed med skrivet, som vil blive udsendt med det kommende nummer af
Jægersposten.
6. Jægerposten – status.
Se godkendte arrangementer på hjemmesiden under Butikker. (Anne skriver den)
Kristoffer mangler at aflevere afsnit om Klimaudvalget.
Marc mangler afsnit om dørtelefoner og Parknet, og andelsgaden.dk holder op med at virke.
Anne Louise har travlt pt., men vi sætter en deadline for at Jægersposten skal uddeles senest 3. oktober.
7. Nyt fra Erhvervsudvalget (Kim).
8. Nyt fra byggeudvalget (Kim)
Vi indhenter priser på at istandsætte kældrene i nr. 4, så de kan lejes ud.

9. Evt.
Kim har talt med Kaktus om at peppe vores vindue ud mod gaden op. Der skal også to borde ind i forlokalet,
så Ea og Pernille fra AH kan sidde her en gang om ugen.

