Bestyrelsesmøde i A/B Margueritten den 8. maj 2018
Tilstede: Aleksander Haldrup, Alexia Wolfhagen, Eva Tryti, og Ulla Friberg
Fraværende: Trine Middelbo
Referent: Eva Tryti
Mødet fandt sted hos Eva
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Suppleanters midlertidige indtræden ved længerevarende fravær blandt bestyrelsesmedlemmer
3. Stillingtagen til fakturaer
4. Retningslinjer for fremtidig håndtering af ventelister og ajourføring af foreningens venteliste
5. Opfølgning på gadedøre
6. Niveausænkning to steder i gården
7. Fordeling af arbejdsopgaver
8. Dato for næste møde
Ad pkt. 1: Dagsorden godkendt
Ad pkt. 2: Hvilke regler, der gælder for suppleanters midlertidige indtræden i bestyrelsen, hvis et bestyrlesesmedlem
er fraværende i længere tid, blev drøftet og vil blive undersøgt.
Ad pkt. 3: En faktura fra BBB blev afvist, da firmaet ikke har kunnet begrunde udgift til kørsel og parkering og heller
ikke har svaret på et fremsendt ønske om at få det udførte arbejde specificeret.
En faktura vedr. udlæg til fortæring efter arbejdsdagens afslutning er under behandling.
Ad pkt. 4:
Der er udarbejdet et forslag til håndtering af ventelister. Den vil blive stillet som et vedtægtsforslag på næste generalforsamling. De konkrete sager ang. folk, der er forsvundet fra ventelisten og deres eventuelle genplacering, er stadig
under behandling, og oprydning af ventelister pågår stadig.
Ad pkt. 5: Firmaet Optimisten rykkes fortsat for en dato for færdiggørelse af det bestilte arbejde. Der er endvidere
rettet henvendelse til Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som har lovet at tale med den pågældende håndværker.
Ad pkt. 6: Der er observeret niveausænkning flere steder i gården – hovedsagligt omkring kloakriste. Der tages kontakt til fagfolk, der kan vurdere det. Vi holder foreningen orienteret ved eventuelle behov for udbedring.
Ad pkt. 7: Arbejdsopgaver blev fordelt mellem de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens ønsker at uddelegere enkelte opgaver. Derfor vil andelshavere uden for bestyrelsen blive kontaktet i den forbindelse.
Ad pkt. 8: Næste møde er planlagt til 5. juni 2018 kl. 18 i kælderen under nr. 16.
Mange hilsner
bestyrelsen
med tak for en god arbejdsdag.
A/B Margueritten, den 9. maj 2018

