E/F Birkedommervej 14-16 m.fl.
Referat af bestyrelsesmøde d. 30-05-2012 kl. 19.00
Mødet blev afholdt i gården, i stedet for hos Anne Kennedy
Fremmødte: Anne Kennedy (AK), Lone Vestergaard(LV), Mikkel Poulsen (MP), og Jeppe Stockmar(JS)
Fraværende: Monica Hald (MH), Magnus Nielsen (MN), Asim Raja (AR) og Jakob Smidt (JDS).
Repræsenteret ved fuldmagt: Asim Raja (AR)
Referent: Anne Kennedy

Dagsorden for bestyrelsesmøde: Onsdag 30-05-2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent.
Godkendelse og opsummering af forrige referat.
Gennemgang af tilbud på omfugning af facaden
Opdatering vedr. ny internet
Eventuelt.
Dato for næste bestyrelsesmøde

Ad 1) Valg af referent
Anne Kennedy

Ad 2) Godkendelse og opsummering af forrige referat
Nedenstående er opgaver er fra forrige møde. Gennemgang udskydes til næste møde.
Hvem
Asim Raja
Lone Vestergaard
Monica Hald
Anne Kennedy

Opgaver
 Indhenter tilbud på en ny administrator. Er i gang, men videreføres.

Magnus Nielsen
Mikkel Poulsen
Jeppe Stockmar
Jakob Smith










Finder ud af hvad det koster for en opslagstavle i glas. Videreføres
Spørg om vi kan komme med i naboejerforeningens
vaskekælderordning.

Se kommentarer ovenfor.
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Ad 3) Gennemgang af tilbud på omfugning af facaden
Der var kommet et nyt udspecificeret tilbud fra KPHL. Desuden var der tilbud fra Fugekrads.dk (omfuger
naboejendommen), RBE samt Daugaard Simonson via MP. KPHL var klart billigst, fulgt af Fugekrads.dk,
Daugaard Simonsen, med RBE som det dyreste tilbud.
MP har haft nogle spørgsmål til KPHL som han fik tilfredsstillende svar på i en telefonsamtale med dem. Det
virker som om de er sultne efter en opgave som de kan bruge som reference.
Det besluttedes at omfuge hele facaden mod gaden i denne omgang, og KPHL blev valgt som leverandør.
Dog er der aftalt, at hvis deres arbejde viser sig at have en ringere kvalitet end det Fugekrads.dk har lavet
på Birkedommervej 16-18, så stopper vi arbejdet og finder et andet firma.

Ad 4) Opdatering vedr. tilbud på ny internet
Der er fortsat åbne spørgsmål vedr. deltagelse fra de omkringliggende ejerforeninger, så der forelå
ikke noget endelige tilbud. JS arbejder videre på sagen.
En plan for at afholde en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni, hvor vi får godkendt
både facaderenovering og ny internet, blev drøftet. Det betyder udsendelse af indkaldelsen i
midten af juni måned. Facaderenoveringen skal helst ske inden vinter.

Ad 5) evt.
JS sørger for opslag vedr. den ekstra arbejdsweekend inklusive grillaften i juli måned.

Ad 6) Dato for næste møde
Den 27.06.12 kl.19:00 i haven.

Opgaver til næste gang
Hvem
Asim Raja
Lone Vestergaard
Monica Hald
Anne Kennedy
Jeppe Stockmar
Mikkel Poulsen

Opgaver
 Indhenter tilbud på en ny administrator. Er i gang, men videreføres.






Tjek saldoen i banken & vedligeholdelsesbudgettet som Jakob Møllmann
har opdateret.
Opslag vedr. arbejdsweekend og grill den 21. Juli.
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Magnus Nielsen



Jakob Smith




________________
Asim Raja

!
Finder ud af hvad det koster for en opslagstavle i glas. Videreføres
Spørg om vi kan komme med i naboejerforeningens
vaskekælderordning. Videreføres.

___________________

________________

Monica Hald

Jeppe Stockmar

__________________

__________________

Anne Kennedy

Lone Vestergaard
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