
Bestyrelsesmøde onsdag 6 juni 2018 kl. 18.00 

Deltager :Freddy, Claus, Ole, Eva og Lars   

Fraværende: Maria 

Referat,  

0,0 Godkendelse af forrige referat 

Referat fra sidste møde 
Godkendt skal lægges på hjemmesiden 
  
                       

1.0 Regnskab og økonomi   

Regnskab  
Godkendt 
Flytteopgørelse 1-21-66-8 
Grundet manglende dokumentation fra vurderingsafdelingen er opgørelsen reduceret med kr. 
9.275,00 
Restanceliste  
Pt. kr. 0,00 

             Opsigelse 
             1-21- 
             Budget 

Afventer ½ års opgørelse. 
  

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager 
                         T 
                         L 
 
3.0 Status vedr. kørende vedligeholdelses- el. projektsager 

Gårde 
18.06.06 Er igang 
18.05.03Tilbud på fliserens i gårde godkendt udgift ca. kr. 84.000,00 
YouSee 
18.06.06 Info møde afholdes i morgen torsdag 7 juni 
18-05.03 Ekstraordinært beboermøde 30 april gav afdelingsbestyrelsen mandat til at lave ny aftale 
med YouSee. 
Det blev bestemt at opgradere signalet så det kan tage det kommende 4K og 8K 
Der laves info møde med YouSee maj eller juni for gennemgang af alle de muligheder samt priser på 
produkter for afd. 21 
Slisker 
18.06.06 Er færdig 
18-05.03 Er igang 
Igangsættes når vejret tillader det 

              Trappelys 
                             18.06.60 Er sat igang 

18.05.03 sættes i gang CL tager kontakt til elektriker 
Prøveopgang laves januar/ februar 
Den nye belysning godkendt 
Maling af hovedtrapper 
18.06.06 Er sat igang 
18.05.03 sættes i gang LC tager kontakt til maler 
Prøveopgang laves januar/februar 2018 
Prøvetrappe godkendt 



Parkering af ladcykler 
18.06.06 Laves af ejendomsfunktionær når han kommer tilbage fra ferie 
18.05.03 afventer fliserensningen 
Optegning foretages når vejret tillader det 
Lyskasser ved butikslejemål 
18.06.06 Beslutning tages på næste møde 
18.05.03 Afventer løsningsforslag 
Laves når vejret tillader det  
Ydermure ved Chr. 18 og Chr. 20 
18.06.06 Færdigt 
18.05.03 er igang 
Laves når vejret tillader det 
  
  

 

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 til september 
                          
                         
7.0 Eventuelt    

Næste bestyrelsesmøder 
Onsdag 1 august kl. 18.00 
Regnskab for juni skal underskrives i uge 27 
Velkomstmappe forventes færdig 2018 
  
  
  
Referent    Lars C 


