
Bestyrelsesmøde tirsdag 5 februar 201 kl. 18.00          Deltager :Claus, Freddy, Ole, Eva, Jais 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 
1-21-47 Christiansmindevej 10 1tv skal efterbetale kr. 3.731,00 
1-21-96 Christiansmindevej 20 2tv skal havde tilbagebetalt kr. 3.438,20 
Restanceliste  

 
             Opsigelse 
              
             Budget 

Afventer årsregnskab 
  

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager 
                        Følgende opgaver skal lavs 

          Optegning til ladcykler i lille gård 4 ved Strynøgade 2 midt i gård CL sætter 
          Ejendomsfunktionæren til dette. 
          Indregulering af varmecentralerne 
           Det blev bestemt at appreterer tilbud på lille blok ca. kr. 6.500,00, samtidig indhentes tilbud  
           på store blok. 
 

3.0 Status vedr. kørende vedligeholdelses- el. projektsager 
             Led lys på køkkentrapper, lofter og kældre 
             19.02.05 ser på økonomien når årsregnskab foreligger 
             18.12.0.4 ser på økonomien når årsregnskab foreligger 
             Maling af køkkentrapper, lofter og kældre 
             19.02.05 ser på økonomien når årsregnskab foreligger 
             18.12.04 ser på økonomien når årsregnskab foreligger. 
             Digitalisering i afdelingen 
             19.02.05 kører for fuldt, det undersøges om der findes en billigere løsning vedr. 
             overførsel af data fra vaskerierne. 
             18.12.04 Jais og Claus er tovholdere  
             Reparation af vej og fortov 
             19.02.05 Claus rykker Alex 
             19.01.08 Projektet kører 
             18.12.04 Alex for administrationen følger op på dette, afventer svar 
             Trappelys 
             19.02.05 forventes færdig til næste møde 
             19.01.08 Christiansmindevej 14-24, Fanøgade samt Strynøgade færdig 
             18.12,01 Kører 
             18.11.06.Kører 

                             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 
19.02.05 kører efter planen 
19.01.08 Christiansmindevej 14-24, fanøgade samt Strynøgade færdig næste uge 
18.12.04 Kører 
18.11.06 Kører 
18.10.04 opstart aftalt til 18.10.22 
18.09.05 starter snart op 



18.08.01 Fuld skrue primo september 
18.08.01 Er igang 
18.06.06 Er sat igang 
18.05.03 sættes i gang LC tager kontakt til maler 
Prøveopgang laves januar/februar 2018 
Prøvetrappe godkendt 
  

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 29 april 2019 
           
                          
                         
7.0 Eventuelt    

                             Vaskerierne 
                             Der var en drøftelse om vaskerierne, samt tilbud fra Mile 
                             Pt. er det ikke interessant at foretage nogle ændringer 
                  

Næste bestyrelsesmøder 
Tirsdag 12 marts kl. 18.00 
Årsmøde 
Onsdag 11 september 
  
  
  
  
Referent    Lars C 


