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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Jakob Sabber Suppleant 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
 
Afbud 
Sven Fechner Suppleant  

 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsen 
3. Administrator 
4. Økonomi 
5. Lejligheder til salg 
6. Opgaver 
7. Bygge projekter 
8. Viceværten 
9. Eventuelt    
10. Fortroligt 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 
Referat nr. 6 bliver rundsendt af Claus vi skal godkende og underskrive på næste møde.   

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
 
4. ØKONOMI 
X.GF referatet blev godkendt og underskrevet. Patrick sender til René i morgen.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
 
6. OPGAVER/ANDET 
Opgange renoveres 
Vi afventer stadig færdiggørelse – Polle følger. 
 
Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Vi indhenter tilbud via Peter Frederiksen (PF Byg) 
 
Dræn i Dannevirkegade 
ATZ A/S er i gang med at lægge drænet.  
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7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt er i fuld gang. Vi har gjort ARI opmærksom på for ringe varsling til beboere 
med tømning af kælderrum, varsling af lukning af vand, fremdrift af projektet m.v.   
Varsling skal forbedres. Polle kontakter Christian. Han skal sende udbudsdefinitionerne 
igen. Polle følger også op ang. samling af kloakrør.  
 
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik skal have en ny mobil, som ikke er med taletidskort, da det er dyrt og besværligt.  
Claus kontakter René og spørger om en god løsning (Pågår) 
 
Polle sørger for at få overført 10.000 kr. til Henriks dankort, som skal bruges til tøj og sik-
kerhedssko, da det ikke var ligetil at åbne konto hos Stark.  (Pågår).  

9. EVENTUELT     
Der er kommet lovkrav om opsætning af vandmålere jf bekendtgørelse 563. Der er flere 
valgmuligheder, men vi skal i første omgang have udført en rentabilitetsberegning. Admini-
strationshuset vil udføre beregningen for 4000 kr. inkl. Moms, hvilket vi accepterer.  
 
Næste bestyrelsesmøde –  Tirsdag den 12. april kl. 19.  
 
 


