Afdeling 127
Runddelen I & II

Referat af bestyrelsesmøde
15. august 2013

Tilstede: Inemette Frandsen (IF), Mounir Sobhie (MS), Mark Filbert (MF) og Ragavan Rudran
(RR).
Afbud: Ibrahim Sobhie (IS)
Fraværende: Michael Larsen uden afbud (ML)

Punkt
1.

Emne
Valg af dirigent: Inemette

Ansvarlig

Deadline

2.

Valg af referent: Ragavan

RR

Referat
uploades
senest den
5/9.

3.

Opfølgning af referat fra den 18/6-2013
Alle punkter er udført.

4.

Emner til diskusion/efterretning/beslutning
a. Processen omkring udlejning af beboerlokale:
Det er besluttet at fra den 1/10-2013 er det
ikke længere muligt at betale med kontanter
ved betaling af leje samt depositum. Lejere skal
betale via bankoverførsel. Tilbagebetaling til
lejere vil foregå via bankoverførsel. Ændringen
skyldes at bestyrelsen ikke vil have kontanter
liggende i beboerlokalet eller i vores private
hjem. Lejere skal overføre pengene senest 7
dage før udlejningsdatoen.

RR skal
annoncere om
det i det
kommende
nyhedsbrev.

Primo
september

b. Vibo har inviteret bestyrelsen til den årlige
bygningsgennemgang den 10/9. RR deltager
sammen med IS.
c. IF vil sammen med MF prøve at arrangere
loppemarked for beboerne den 14/9.
d. Der var ingen beboere som kunne tænke et
gårdlaug. Birgit har ikke modtaget nogen
henvendelser fra beboerne efter at det blev
annonceret i nyhedsbrevet fra juni måned. Birgit
vil gerne sammen andre beboere fra 8-gården
have blomsterkasser. RR undersøger om der er
afsat midler i afdelings budget til dette formål.
Birgit undersøger om det er mulig at få midler
fra helhedsplanen.
e. Indkøb: Der skal indkøbes en multifunktionsmaskine, diverse kontorartikler, to små
skriveborde og en stor reol. Den gamle
kopimaskine virker ikke mere, og bliver leveret
tilbage til leverandøren.
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ASAP

RR

Ultimo
september

RR bestiller
tingene og IS
betaler gennem
rådighedsbeløbet.

ASAP
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Punkt
4.

Emne
f.

Ansvarlig
Status på vedligeholdelse og drift: Ødelagte
skraldespande skal udskiftes og der skal være
yderligere syv skraldespande ved de tre
parkeringspladser. Beboerlokalet skal
moderniseres, der skal males, gulvet og køkken
skal udskiftes. Der er kun afsat penge af til at
male én opgang. Kvik rengøring skal udskiftes
hvis Alliance’s prisudspil kan holdes indenfor det
indeværende års budget.

Deadline

RR forhandler
med Alliance.

Beboerlokalet vil være lukket fra den 4/10 –
28/10-2013 på grund af de ovennævnte
opgaver.
g. Indhentning af priser:
I.
II.
III.

MF henter pris på køkkenudskiftning i
beboerlokalet hos Ikea og Kvik. Der er
afsat 20.000 kr. i budgettet.
IF undersøger priser på overdækninger af
altaner (blev lovet på beboermøde den
21/2-2013).
MS henter priser på indfatninger ved
teknikrummene.

MF

Næste møde

IF

Næste møde

MS

Næste møde

h. Vibo har inviteret til fælles formandsmøde den
27/8. RR deltager.

5.

i.

IF vil prøve at arrangere en sensommerfest
sammen med Helhedsplanen.

IF

Hurtigst
mulig

j.

IS er blevet bedt at lave et statusregnskab over
bestyrelsens rådighedsbeløb samt udlejning af
beboerlokalet.

IS

Næste møde

Dato for næste møde
Torsdag den 19/9 kl. 19.00?

6.

Eventuelt
Ingen punkter
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