
Bestyrelsesmøde tirsdag 4 oktober 2016 kl. 18:00

Deltager :Freddy, Claus, Sune, Lars C og Lars K

Afbud: Eva og Lars K

Referat
0,0 Godkendelse af forrige referat

Referat fra sidste møde
Godkendt skal lægges på hjemmesiden
Referat fra afdelingsmødet
Godkendt og skal lægges på hjemmesiden sammen med tillægget til standart husorden for afdeling 21 
samt det nye haveregulativ. 
                     

1.0 Regnskab og økonomi
Regnskab 
Godkendt
Flytteopgørelse
1-21-9-4 flytteopgørelse for 2012
Beboerklagernævnet har afsagt afgørelse og afdelingen har igen fået 100% medhold
Restanceliste 
Pt. ingen

             Opsigelse
1-21-
E
Budgetopfølgning
Pr. 30.06.2016 viser et overskud på ca. kr. 264.000,-
Afskrivningsbillag
1-21-
EDB
Der indkøbes ny computer som udelukkende skal bruges til det nye nøglesystem
Antennebudget for 2017
Godkendt
Internetbudget for 2017
Godkendt
 

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager
                          Kloak
                          Efter gennemgang af afdelingens kloakker, skal der foretages div. Reparationer
                          Udgift ca. kr. 140.000,- 
                          Varmeforbrug
                          Anlægget Christiansmindevej 14-24 skal reguleres, da forbruget betydelig højre en den
                          anden blok
 
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
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.



16.10.04 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
16.10.04 brikker laves klar til udlevering og udleveres i oktober
Forventes opsat i løbet af efteråret
Udgang fra haverne
16.10.04 Møde afholdt, opdatering på næste bestyrelsesmøde
Der afholdes møde i den kommende uge
Flækket mur ”Strynøgade”.
16.10.04 hvis der ikke kommer en løsning i næste uge udskiftes Niras, der følges op ultimo oktober
Håber at kunne give besked på afdelingsmødet

4.0 Nye beboersager
Bilag
Fortroligt

  
5.0 Status vedr. kørende beboersager 

Bilag
Fortroligt

6.0 Emner vedr. administrationen og kurser
                        Fællesmøde Østerbro Netværk
                        16.10.04 referat af mødet kommet
                        Næste møde afholdes 23.01.2017 kl. 18.30, hovedtema ULOVLIG FREMLEJE
                        Revision af husorden
                        Arbejdet afsluttet fremlægges på årsmødet
                        Revision af have regulativ 
                        Arbejdet afsluttet fremlægges på årsmødet
                        
7.0 Eventuelt   

Næste bestyrelsesmøder
Tirsdag 8 november kl. 18.00
Varme
Aftalen vedr. regulering af varmen har siden 2013 kostet os ca. kr. 129.000, -  besparelsen er på 
ca. kr. 200.000,- så vi har netto sparet ca. kr. 71.000,-
Vores forbrug af CO2 er faldet ca. 82 ton, hvilket svare til at en bil kører 21 gange rundt om jorden

Referent    Lars C


