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• Konstituering af bestyrelse
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen på bestyrelsesmødet torsdag d. 27. april 2017
konstitueret sig som følgende:
Kenn Milo - formand
Maryanne Kavansky – kasserer
Bestyrelsen består desuden af:
Hans Secher
Marianne Falster Sørensen
Hans Nørgaard Christensen
Suppleanter:
Benna Outzen
Peter Hecht-Hansen
•

Nøgler/nøglebrikker

Casper Frimann er udtrådt af bestyrelsen, dog vil han fortsat bestride opgaven med at
lave nøglebrikker til yderdørene.
Skal I have lavet yderligere nøglebrikker, er det ham I skal kontakte og han kan
kontaktes på mail casper-frimann@hotmail.com.
I tilfælde af svøm svigt kan brikkerne ikke bruges, men både Kenn (tlf.: 50 51 50 50) og
Maryanne (tlf.: 40 14 95 92) har en nøgle, som vil kunne låse op til opgangene.
Nøgler til jeres egne døre skal I selv sørge for. For et stykke tid siden er der blevet lagt et
brev i jeres postkasser med en nøglekode til jeres dør. Det er denne nøglekode I skal
bruge, hvis I skal bestille nøgler. I har selv ansvaret for at passe på koden.
• Beboere web + login
Alle beboere har fået et login af vores administrator fra Boligexperten til vores
beboere web. Her vil I løbende kunne læse referater fra vores bestyrelsesmøder og se
oplysninger om jeres lejlighed. I også kunne finde mailadresser på de alle beboere i
ejendommen.
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• Cykler
Fra 1. juni 2017 vil alle cykler i cykelkæleren blive forsynet med et mærke på styret.
Bliver mærket ikke fjernet inden to måneder, vil de cykler som stadigvæk har
mærker på blive bortskaffet fra 2. august 2017.
• Gårdprojekt
Gårdprojekt er blevet startet op og vi går I gang med at indhente tilbud.
Som vi fortalte på generalforsamlingen er det ikke lykkes os at finde en belægning som
kan lægges ovenpå tagpappet. Det skyldes hovedsageligt, at der ikke er plads under de
terrassedøre som fører ind til lejlighederne på 1. sal.
Er der én af jer der har en god løsning til en belægning som kan anvendes, hører vi
meget gerne fra jer.
• Trappeopgangene
Reparation, spartling og maling af "stødmærker" igangsættes. Derudover vil
rengøringsfirmaet sørge for, at begge opganges vægge bliver renset for stødmærker og
andet diverse snavs.
• Kontaktoplysninger til vicevært, håndværkere osv.
Til tider har der været tvivl fra nogen beboere om, hvem vores vicevært, rengøring,
håndværkere og andet er. I kælderen ind til skralderummet hænger der en oversigt med
kontaktoplysninger til alle relevante. Så skulle man fx opdage et utæt rør, vil der være
kontaktoplysninger til det relevante VVS firma.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 29. juni 2017.

