Rolighedsvej 22 / N. J. Fjords Alle 1 - 3
Referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 19. juni 2018
Til stede: MB, MG, PN, CR, afbud: NN.
1. Opfølgning fra sidste møde. MG vil igen kontakte Hans Jørgen med henblik på at få indkøbt
de 10 acrylplader (100 x 80 cm, 4 mm) til afskærmning i cykelskuret.
Tilstandsrapporten/vedligeholdelsesplan fra Jørgen Eriksen vil udarbejdet i august og vil
dermed komme med på det kommende bestyrelsesmøde.
Vedrørende etablering af den ny hjemmeside, vil MG kontakte ABF og koordinere
med NN, så vi kan få lagt indholdet fra den nuværende hjemmeside over på den
nye.
MG har haft aftalt med Frost, at der skal foretages kontrol af de badeværelser, der
krævede en renovering. Dette vil foregå ultimo august. MG står for nøgleindsamling
og koordinering med Frost. For så vidt angår badeværelserenoveringen hos S Rose,
er der opnået enighed om fordelingen af udgifterne hertil.
MG og CR vil stå for indkøb af et nyt køleskab til erstatning for det, som stod i
gårdtoilettet. Det nye vil blive opsat i fællesrummet.
Med hensyn til udskiftningen af gårdtoilet og få erstattet håndvasken med en udslagsvask i
stål, afventer dette indtil vi har fået overblik over, om vi skal entrere med et nyt VVS firma.
MG vil undersøge alternative VVS’ere .
2. Haveudvalget har endnu ikke fremsendt et budget. Bestyrelsen besluttede imidlertid, at
bevilliges kr. 2.000 til dækning af udgifterne i forbindelse med den forestående havedag d.
24.06.
3. Ejendommens nuværende forsikringsselskab, Codan, har varslet stigninger af præmien. Der
er kommet et tilbud fra Købstædernes forsikring, som er ca. kr. 10.000 billigere pr. år. MB
vil kontakte Hanne Strate for at sikre, at dækningen hos Købstædernes forsikring er
tilsvarende vores nuværende. Hvis dette er tilfældet, tilsluttede bestyrelsen sig at skifte
selskab.

Næste møde: Torsdag d. 23. august kl. 19 hos MG samt d. 26. september kl. 19 hos PN
Ref. PN

