Referat af bestyrelsesmøde nr. 123 i AB Jæger
Kl. 19.00, onsdag 17. september 2014
Til stede: Magnus, Julie, Marc, Kim, Anne, Ilan, Anne Louise, Johan, Jens.
Fraværende: Theis, Snorre, Louise, Randa
1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde
2) Godkendelse af referater fra møde 122.
Udskydes til næste gang, da Theis ikke har haft mulighed for at fremsende referaterne.
3) Lukket punkt
4) Valg af revisor (Se bilag) (Marc)
Vi overlader valget af revisor til Patrick.
5) Lukket punkt
6) Gennemgang af regninger (Se bilag) (Marc)
Marc opfordrer til at vi kigger på regningerne i systemet for at se om vi kan finde ting
vi betaler for unødigt.
7) Parknets bestyrelse (Se bilag) (Marc)
Vi vil gerne have en fra den nuværende bestyrelse til at være repræsenteret i Parknet.
Marc meddeler Parknet, at vi ønsker Johan som vores repræsentant i Parknets
bestyrelse.
8) Forsikringer (Se bilag) (Marc)
Marc tager en snak med forsikringsmægleren Willis og hvis det ikke fører til andre
slutninger, vælger vi Gensidige, som anbefalet af Willis.
9) Eksklusion (Se bilag) (Marc)
Vi sætter eksklusionen i gang. Den kan bremses, hvis andelshaveren betaler sin
restance.
10) Hvad sker der i kommunikationsudvalget (Se bilag) (Marc)
Punktet rykkes til næste gang.
11) Rengøring af toiletter i fællesbadet (Se bilag) (Anne)
VI tager det op til genovervejelse i det nye regnskabsår.
12) Orientering om retssager, økonomi, lån, AH, ARI (Kim)
Karl Poulsen retssag er endnu ikke berammet.
Økonomi: Vi har brugt lidt for mange penge på det almene vedligehold. Det bliver
lettere til næste år at lægge et budget.
Marc, Ilan og Anne Louise tager et møde med Patrick om økonomi og låneforhold.

13) Altaner (Se bilag) (Kim)
Kim spørger Finn Träff, om vi kan decentralisere beslutninger om at oprette altaner
og tagterasser.
14) Lån af lokale (Se bilag) (Snorre)
Vi låner det ud.
15) Evt.
Julie oplyser, at det ikke er så simpelt at flytte vores mails over på One.com som
oprindeligt forventet. Lige nu er der ingen af vores mails, der virker. Johan vil
undersøge, hvem man kan få til at gøre det.
	
  

