Afdelingsbestyrelsen
Afdeling 127, Runddelen I & II

Referat af bestyrelsesmøde
27. februar2014
Punkt

Emne

Ansvarlig

Deadline

RR

Uploades
inden den
13/3

RR

Næste møde

Inemette

Snarest

RR

Udført

RR

ASAP

RR

ASAP

Tilstede: Mounir Sobhie (MS), Mark Filbert (MF), Ibrahim Sobhie (IS),
Karsten Rieck (KR) og Ragavan Rudran (RR).
Fraværende med afbud: Inemette Frandsen (IF)
Fraværende uden afbud: Michael Larsen (ML)
Forkortelser: CK = Carsten Klausen
1.

Valg af dirigent: Inemette

2.

Valg af referent: Ragavan

3.

Opfølgning af referat fra den DD/MM-2014
Alle punkter er udført, på nær følgende punkter:
4.g: På Vibo’s repræsentantskabetsmøde den 28/11-2013 er det
vedtaget at indkøbe Ipads til afdelingsbestyrelserne, for at kunne
arbejde mere digitalt. Vi som bestyrelse arbejder i forvejen meget
digitalt/papirløst, vi har sågar vores eget intranet for bestyrelsen, og vi
har derfor ikke behov for Ipads. Vi har mulighed for at få 5 Ipads. RR
laver en forespørgsel til Vibo om pengene kan bruges på andre formål i
afdelingen, fx tryghedstiltag.
4.h: Det er blevet besluttet at der skal laves en informationsskrivelse
til nyindflyttede beboere. Det skal være en del af det materiale, som
Vibo udsender.

4.

Emner til behandling/efterretning/beslutning
a.

Møde med Helhedsplanen – Aflyst

b.

Drift og vedligeholdelse, under dette punkt deltog KR:
1. Vedligeholdelseslisten skal opdateres/prioriteres og sendes
til ejendomskontoret.
2. Det er indledt et samarbejde med naboejendommen for at
indføre parkeringsrestrikstioner ved Jagtvej 109
/Blockbuster. Bestyrelsen stiller forslag om at bruge max
30.000 kr. til skilte, parkeringsbåse, mv. på afdelingsmødet
den 18/3.
3. Hvad er der af krav for tvangssyn af et lejemål. RR
kontakter CK.
4. Der er aktivitet i kælderen under Jagtvej 103. Der er
madsvineri, og der har også været en del indbrud.
5. Kontakt Selda fra udlejningen vedr. udsendelse af papir til
nye lejere.
6. Der bliver brugt over ½ mio. kr. om året på renovering af
badeværelser. RR kontakter CK for at snakke om fremrettet
tiltag.
7. Falder prisen på vores bygningsforsikring, hvis der bliver
installeret videoovervågning? RR kontakter CK.

c.

d.

Ekstra kælderrum som er tilknyttet lejmålet, Jagtvej 103B, 2. tv.,
bliver brugt til humanitær arbejde. Det er besluttet at aftalen kan
forsætte, så længe der er retningslinier for brug af rummet. MF
udarbejder retningslinier og sender det til resten af AB.
Opgaver før og under afdelingsmødet den 18/3 blev gennemgået,
og listen sendes af RR ved senere lejlighed.
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Velkomst til nye beboere: I og med Helhedsplanen også bliver
informeret om tilflyttere, vil det være smartest at korrdinere det
sammen med dem. IF snakker med Kasper.

IF

Snarest

f.

Forsinket juleforkost for bestyrelsen: MF bestiller bord hos en
sushi-restaurant til den 14/3 kl. 18.00 for 5 personer.

MF

Snarest

g.

Indhent tilbud på vidoeovervågning:
1. IS kontakter YouSee.
2. Allan Coban fra firmaet HV24 Aps vil sende tilbud til RR.

IS

Snarest

MS
RR
RR

Næste møde

e.

h. Indkøb:
1. Projektor, max budget 7.000 kr. som Vibo betaler.
2. 5 stk. Microsoft Office. RR kontakter Vibo IT.
3. Skilte som kan hænges ved vinduet i beboerlokalet. 5 stk.
for 170 kr.
5.

Eventuelt
a. Ingen

6.

Dato for næste møde:
Mandag den 24/3-2014 kl. 18.00 med spisning
Sted: Info bliver sendt med dagsorden senest 7 dage før mødet.
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