SAB - Afd. 7. St. Byhavevej
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 4/112013
Fremmødte: Formand, næstformand, referent og 2 suppleanter.
1. Formanden bød velkommen
2. Protokol afleveret på slottet
3. Status på igangværende opgaver:
a. Sokler og kælderhalse - Sat i gang så der ikke kommer mere skade. Måske udsat
pga. storm.
b. LA. opretning af fliser - Tilbud ikke kommet endnu
c.

LA. ang. Trekanten - Tilbud ikke kommet endnu

d. Gummibelægning af rutsjebane - Er bestilt.
e. Fibernet - TV åbnet for alle. Net åbnet pr. rekvisition.
4. Økonomi:
a. Vaskeri - Index-reguleret, stiger med 2 kr.
b. Indkøb til bestyrelseslokale - Otto og Sabine går ud og køber inventar til køkkenet +
lampe over køkkenbord/komfur.
5. Otto's møde med Tofting
a. Tørresnore er købt hos Schultz og monteret - er for 7 uger siden bestil hos Stark Ordren er annulleret
b. Grillriste indhentes der pris på - beklager ventetiden
c.

Måtter ved gammel legeplads monteres nu

d. Der sprøjtes ikke på legepladser
e. Der er i år ikke delt regninger ud i forbindelse med storskrald o.l
f.

X-nøglen er monteret iflg. Aftale men beboer i nr. 16,1. th. (Var bange for at
hendes kæreste kom i lejligheden) En ny cylinder monteres snarest muligt

g. Guldfeldt er rykket for storskraldskur. Jeg får noget i morgen
h. Glas i dør i nr. 25 skiftes ikke
i.

Rekvisition til UNO skrives af undertegnede

j.

Pris på etablering af fællesområde indhentes af Otto hos Lars Albertsen

k. Priser på vask reguleres af Miele iflg. Aftale med Otto - som informerer beboere
I.

Tilbud på ugentlig vask af udvendige trappesten indhentes af John

Bestyrelsens kommentar til punkt g: Storskraldeplads er vedtaget til et beløb på 65000 kr
af 3 afdelinger i august 2012, og kræver 3 nye beboermøder hvis forlagte af John Tofting
skal vedtages. Nye møder kan ikke nås afholdt.
6. Juleturen til Tyskland bliver afholdt og flyerer er uddelt.

Juleklippedag d. 23/112013 kL 13 -? For dem der har lyst.

7. Næste møde: 6/12014
8. Evt. Plan for trekanten.

Referent: Bestyrelsesmedlem Maria Rasmussen
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