E/F Birkedommervej 14-16 m.fl.
Referat af bestyrelsesmøde d. 25-04-2012 kl. 19.00
Mødet blev afholdt hos Lone Vestergaard Nielsen
Fremmødte: Monica Hald (MH), Lone Vestergaard(LV), Mikkel Poulsen (MP), Asim Raja (AR) og Jakob Smidt (JS) og
Jeppe Stockmar
Fraværende: Anne Kennedy (AK), Magnus Nielsen
Referent: Lone Vestergaard Nielsen

Dagsorden for bestyrelsesmøde: Onsdag-25-04-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent.
Godkendelse og opsummering af forrige referat.
Arbejdsweekend
Omfugning af facaden
evt.
Dato for næste bestyrelsesmøde

Ad1) Valg af referent
Lone Vestergaard Nielsen

Ad 2) Godkendelse og opsummering af forrige referat
Nedenstående er opgaver fra sidste møde.
Hvem
Asim

Opgaver
 Snakker med Jakob om viceværtskontrakten. Er gjort
 Indhenter tilbud på en ny administrator. Er i gang, men videreføres.

Lone Vestergaard



Monica Hald



Anne Kennedy



Jakob Møllmann



Mikkel Poulsen



Ingen opgaver, var bortrejst i April.
Udtrådt af bestyrelsen

Jeppe Stockmar



Jakob Smith



Finder ud af hvad det koster for en opslagstavle i glas. Videreføres

Se kommentarer ovenfor.

Ad)3 Arbejdsweekend
Arbejdsweekenden forløb fint, men koordineringen af arbejdet kunne blive bedre. Vi kan evt. til næste
arbejdsweekend lave en ikke bindende tilmelding, så vi har en ide om hvor mange der deltager.

Ad 4) omfugning af facaden
Vi har indhentet tre tilbud på omfugning af den første del af facaden (op til første sal). Der er stor
forskel på priserne, men vi vil være sikre på at arbejdet bliver udført på den rigtige måde, derfor
sikre vi os at de bruger den rigtige mørtel, og at de skal rille fugerne ud i ca. 20 mm i dybden. Asim
får specificeret tilbuddet fra det polske firma KPHL, så tilbuddet bliver mere gennemskueligt, mens
Mikkel prøver at pressen prisen på det tilbud han har indhentet.
Ad 5) evt.
Vi kunne eventuelt holde en frivillig sommerarbejdsweekend for at få malet opgangene færdige, så de kan
blive helt færdige til næste arbejdsweekend. Hvor vi så fra bestyrelsens side kunne arrangere en sommer
grill fest om aftenen (her kunne ejerforeningen evt. give mad og en kasse øl).
Jakob Smith hører ovre ved naboejerforeningen om det er muligt at komme med i deres
vaskekælderordning, så vi officielt kan henvise folk til dem.

Ad 6) Dato for næste møde
Den 30.05.12 kl.19:00 hos Lone

Opgaver til næste gang
Hvem
Asim Raja

Opgaver


Lone Vestergaard



Monica Hald



Anne Kennedy



Jeppe Stockmar



Mikkel Poulsen



Magnus Nielsen



________________
Asim Raja

!

___________________

________________

Monica Hald

Jeppe Stockmar

__________________

__________________

Anne Kennedy

Lone Vestergaard

