Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2018-19 den 18. juni 2019.

Deltagere: Ole Andersen (formand), Susanne Arvo Wildt (Ejendomskontoret)
Jens Ø. Johansen, Lina Pedersen og Anne Aalborg.
Afbud fra: Erna Lynge og suppleant Unn Hove.
1.Godkendelse af referat fra 22. maj 2019:
Referatet blev godkendt.
2. Nyt fra Ejendomskontoret v/ Susanne:
a) Susanne meddeler , at der bliver fuget rundt om de nye opsatte toiletter. Det sker om ca. en måned.
Vi får varsel i god tid lige som sidst.
De sidste toiletter, som af forskellige grunde mangler at blive sat op, vil blive installeret sammen med.
b) KAB opdaterer deres IT-system. Min bolig.
c) Susanne undersøger priser på afkalkning af vores vand.
3. Budgetopfølgning v/Lina:
Budgettet ser fint ud, men der er selvfølgelig poster , som ikke er gået ind endnu. Regnskabsåret slutter
den 30.juni 2019.
Vi påpeger, at det ikke er rimeligt, at Egestrædet i et enkelt tilfælde skal betale rykkergebyr på en regning,
hvis Ejendomskontoret straks har henvist til betaling efter modtagelse, men den ikke er blevet betalt i
systemet til tiden.
På en konto i Danske Bank står tidligere formand Bent Andersen nævnt. Vi beder økonomiafdelingen
om at se på det og ændre til Ole Andersens navn. (er gjort pr. 20. juni)
4. Meddelelser:
Ole meddeler at et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde er gjort til 2 møder.
Det næste møde er 26. juni.
5. Opsamling fra dialogmøde den 13. juni.:
Den 13. juni blev der blevet holdt ekstraordinært afdelingsmøde i Egestrædet om den fortsatte brug af
vaskeriet i Egebjergvang af vore beboere og derefter dialog om fælleshuset Glashuset.
Referat af afstemningen og mødet er omdelt til beboerne.
Det var meget glædeligt, at så mange mødte op. Der var fremmøde fra 19 husstande.
Der var ikke flertal for at forsætte samarbejdet med Egebjergvang, så muligheden ophøre pr. 1. juli 2019

Efter dialog mødet den 13. juni konkluderer bestyrelsen og vi går med og beder nu projektledelsen
om udførligt tilbud på den store/fulde facaderenovering med 3 lags ruder og aluminiumsrammer
+ udskiftning i opgangene + den lille renovering(løsning) for Glashuset d v s tagudskiftning.
Vi beder også om den fulde løsning på Glashuset, for at se forskellen.
Vi forventer at holde et nyt informationsmøde om renoveringen lige efter sommerferien.
Forslag til brug af Fælleshus (Glashuset)
Janet og Per, Egebjerg Bygade 100 har sendt skriftligt forslag til Glashuset.
Det er stadigt muligt at komme med ønsker om hvad fælleshuset skal bruges til, dine ideer skal lægges i Ole
Andersens postkasse Agernstrædet 1.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

