
Bestyrelsesmøde tirsdag 8 november 2016 kl. 18:00

Deltager :Freddy, Claus, Sune, Eva,Ole

Afbud: Lars C og Lars K

Referat
0,0 Godkendelse af forrige referat

Referat fra sidste møde
Godkendt skal lægges på hjemmesiden
Referat fra afdelingsmødet
Lægges på hjemmesiden. Sune gør dette sammen med de nye regulativer.
                     

1.0 Regnskab og økonomi
Regnskab 
Godkendt
Flytteopgørelse
Pia Anderson, Østerbrogade 119,1- skal betale Kr. 5.503,95 mht. flytteopgørelse
Restanceliste 
Pt. ingen

             Opsigelse
Christansmindevej 8 1.th er opsagt
Budgetopfølgning
Budgetopfølgning per 30.09.2016 viser et overskud på Kr. 425.305
 
 

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager
                          Kloak
                          Afventer igangsat arbejde på foring af kloakker.
                          Varmeforbrug
                          Anlægget Christiansmindevej 14-24 skal reguleres, afventer igangsat arbejde. 
                          Trappelys

Undersøges hvad dette vil koste, at udskifte trappelyset med LED lamper samt udskiftning af 
stofledninger.  CL tovholder.

3.0 Status vedr. kørende vedligeholdelses- el. projektsager
Fjernelse af plader på porte
I forbindelse med nyt låsesystem fjernes pladerne på portene, dette vil begrænse lyden betydeligt, 
udgift ca. kr. 6.500,-
Er bestilt, men fjernes først når låsesystemet er fuldt funktionsdygtigt.
Beboerlokaler
Det er ved at blive undersøgt
Det undersøges hvad det koster at få en løsning der både dæmper lyden samt løser problemerne med 
væggene ud mod Christiansmindevej 
Toiletrenovering, maling af hovedtrapper.
16.10.16 køreplan godtaget udbudsmateriale udsendes i oktober/november efter der har været taget 
div. prøver
Møde 27.09.2016 vedr. køreplan
Rådgiverkontrakt underskrevet, sagen kører som planlagt
Låsesystem
16.10.16 brikker laves klar til udlevering og udleveres i oktober
Forventes opsat i løbet af næste uge
Udgang fra haverne
16.10.04 Møde afholdt, opdatering på næste bestyrelsesmøde



Eva er tovholder.
Flækket mur ”Strynøgade”.
16.10.16 AAB har besluttet at fortsætte med eksisterende rådgiver. Afventer stadig dato for 
igangsættelse

4.0 Nye beboersager
Bilag
Fortroligt

  
5.0 Status vedr. kørende beboersager 

Bilag
Fortroligt

6.0 Emner vedr. administrationen og kurser
                        Fællesmøde Østerbro Netværk
                        Næste møde afholdes 23.01.2017 kl. 18.30, hovedtema ULOVLIG FREMLEJE
                         
7.0 Eventuelt   

Næste bestyrelsesmøder
Tirsdag 6 december kl. 18.00
 

Referent    Claus L


