Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 3. august 2010
Til stede: Mari, Katrine, Steen, Storm, Lisette.

1. Valg af dirigent og referent
Mari blev valgt til dirigent og Lisette til referent.
2. Godkendelse og underskrift af sidste referat
Seneste referat blev underskrevet.
3. Økonomi
Der er p.t. ikke nogen større udeståender.
Der har været en forespørgsel på udsættelse af husleje – bestyrelsen gav
tilladelse til dette.

4. Meddelelser og igangværende opgaver
En andelshaver spørger om lov til at fremleje til sin søn. Muligheden ligger
ikke inde for reglerne, men bestyrelsen gav dispensation for 1 år efter en
længere diskussion.
Dødsboet i Gunløgsgade kan ikke sælges, før end dødsboet har været
behandlet i skifteretten.
En tidligere beboer, som er blevet ekskluderet, har spurgt om han selv
kan være med til salget. Det kan han ikke, når der er tale om eksklusion.
Boligexperten bliver kontaktet vedr. kontakt til en ejendomsmægler for at
få lejligheden solgt. Den har været gennem ventelisterne uden at blive
solgt.
En beboer har klaget over chikane fra nabo. Der er i mellemtiden fundet
en mindelig løsning.
Nyhedsbrevet – Mari har været optaget, men det er undervejs.
5. Indkomne sager og beboerhenvendelser
Storm:
En lejer ønsker at få opsat en ekstra sikringsgruppe i sin leje-lejlighed.
Bestyrelsen siger ok.

Der er bestilt en grundig rengøring af vores store affaldscontainere i
gården.
Storm har fået flere henvendelser fra folk, som er interesserede i at købe
lejlighed i ejendommen. To er efterfølgende blevet skrevet op på
ventelisten.
6. Eventuelt
Forespørgsel vedr. vaskekurve i vaskeriet, som er gået i stykker. De er
dog netop blevet udskiftet, oplyser Storm.
Dobbeltgyngen er blevet pillet ned, da den er gået i stykker. Den kommer
formentlig op igen i næste uge. En beboer har hængt en ny gynge op. Den
bliver fjernet, da foreningen har ansvaret for, at legepladsen sikker.
Der er fødselsdagsfest i gården 4. september. Festudvalget holder snarest
møde oplyser Katrine.
Næste møde er tirsdag d. 7. september klokken 19.15.

