
Bestyrelsesmøde tirsdag 1oktober 2019 kl. 18.30 

Deltagere: Claus, Freddy, Jais, Eva, Lars, Gabriella og Kimberly 

Fraværende 

Referat 

Afdelingsbestyrelsen konstituerede sig efter årsmødet og fordelte div. opgaver 

CL indsender div. papirer til administrationen 

0,0 Godkendelse af forrige referat 

Referat fra årsmødet 
Godkendt uddeles og lægges på hjemmesiden 
Referat fra sidste møde 
Godkendt skal lægges på hjemmesiden. 
                       

1.0 Regnskab og økonomi   

Regnskab  
Godkendt 
Flytteopgørelse  
1-21- 

             Opsigelse 
             1-21-45-12 Christiansmindevej 8 4th 
             Budget 

 Pt. holder budgettet 
  

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager 
                   Altaner 
                     Der aftales møde med Alex 

                             Følgende opgaver skal laves   
             Plæne i lille gård i gang med at blive lavet færdig 
             19.10.01 Græs er bestilt 
             CL sætter ejendomsfunktionæren til dette. 
            Reparation ved Guldsmeden 
           19.10.01 LC aftalt møde med murer 
           19.09.03 LC kontakter murer 

            
3.0 Status vedr. kørende vedligeholdelses- el. projektsager 

            Reparation af hullet linoleum på hovedtrapperne 
            LC finder anden leverandør 
            Maling af køkkentrapper og kældre, samt led lys 
             19.10.01 tilbud kommet, der afholdes møde med Alex for igangsættelse 
             19.09.03 tilbud klar til næste møde 
             19.08.06 der er penge til dette div. tilbud indhentes 
             19.06.11 møde aftalt tirsdag 25 juni kl. 09.00 
             19.05.06 afventer økonomimøde med administrationen 
             19.04.02 CL kontakter administrationen 
             19.03.12 ser på økonomien sammen med administrationen 
             19.02.05 ser på økonomien når årsregnskab foreligger 
             18.12.04 ser på økonomien når årsregnskab foreligger. 
             Digitalisering i afdelingen 
             19.10.01 kontanter afskaffes i afdelingen, egne nøgler kodes i forbindelse med lån af beboerlokaler  
              samt gæstelejlighed 



             19.09.03 opdatering af processen 
             19. 08.06 der er gang i flere tiltag 
             19.06.11 kører efter planen 
             19.05.06 kører efter planen 
             19.04.02 2 stk. cts anlæg af ca. kr. 50.000,- + evt. opsigelse af Brunata senest 30 september 
             19.03.12 kører for fuldt 
             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 
            19.10.01.Bedes Alex rykke kommunen på afdelingens vegne 
             19.09.03 der er sendt billeder til kommunen, på appen 
             19.08.06 alle kan rykke Københavns Kommune, tages op på årsmødet 
             19.06.11 møde aftalt tirsdag 25 juni kl. 09.00 
             19.05.06 afventer møde med administrationen 
             19.04.02 CL/administrationen sørger for skrivelse til kommunen 
             19.03.12 Claus rykker administrationen igen 
             19.02.05 Claus rykker Alex 
             19.01.08 Projektet kører 
             18.12.04 Alex for administrationen følger op på dette, afventer svar 

  

4.0 Nye beboersager 
Bilag 
Fortroligt 

   

5.0 Status vedr. kørende beboersager  

Bilag 
Fortroligt 

 
6.0 Emner vedr. administrationen og kurser 
                          Fællesmøde Østerbro Netværk 
                          19.10.01 Vi indkalder til møde 12 november og ser hvorledes interessen er 
                         Næste møde 30 september 2019, det bliver sikkert udskudt 
                         
7.0 Eventuelt    

Næste bestyrelsesmøder 
Tirsdag 5 november kl. 18.30 
Julearrangement 
CL kontakter dem der ønsker at stå for arrangementet 
YouSee 
LC indkalder dem til møde ang. vores aftale 
  
Referent    Lars C 


