Referat af bestyrelsesmøde 15. december 2020
Tilstede: Thorbjørn Isholm Petersen, Trine Middelbo, Henrik Reimers og Eva Tryti
A?ud: Lise Aamot
Referent: Eva Tryti
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Låse på hoveddøre
3. Generalforsamling
4. Vedligeholdelsesplan
5. Vaskeri
6. Henvendelse til bestyrelsen
Ad pkt. 1: Dagsorden godkendt.
Ad pkt. 2: Låse på hoveddøre
Vintertemperaturerne bevirker, at låsene i vores hoveddøre til tider har sværere ved at smække i.
Det er et tilbagevendende problem, når temperaturen falder. Vi forsøger med lidt smøreolie, men
appelerer samtidig til, at man holder øje med, om dørene lukker ordentligt til, når man går ud og ind.
Ad pkt. 3: Generalforsamling
Vi har udsat generalforsamlingen til den 27. januar. Generalforsamlingen vil på grund af coronasituationen blive aSoldt på videokonferencetjenesten Zoom, som kan hentes gratis på nettet. Er
man ikke fortrolig med brugen af Zoom, kan man henvende sig til bestyrelsen, som vil være
behjælpelig med dette.
Ad pkt. 4: Vedligeholdelsesplan
Thorbjørn og Henrik mødes den 5. januar kl. 9 med arkitekt Suna fra Gaihede med henblik på en
opdateret vedligeholdelsesplan. Andelshavere, der har problemer med utætheder i sammenføjningen mellem det gamle systemets rør og de nye rør i køkkenet, bedes melde det til bestyrelsen,
så vi kan få et indtryk af, hvor stort problemet er, og om det eventuelt bør ordnes under ét i alle
lejligheder.
Ad pkt. 5: Saniva har ordnet den løse dør på vaskemaskine 1. Der er desuden købt nye kurve til
vaskeriet. Vi minder om, at kurvenes faste plads er i vaskeriet.
Ad pkt. 6: Vi gør opmærksom på, at henvendelse til bestyrelsen skal ske gennem bestyrelsens mail,
marguerittens@gmail.com. Vi har delt opgaven mellem os på den måde, at der ved hvert møde
udnævnes en såkaldt ‘postmester’, der besvarer andelshavernes mails. Indtil næste
bestyrelsesmøde er det Henrik, der har æren.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dato for næste bestyrelsesmøde: 12. januar 2021

