Referat fra Egestrædets Bestyrelsesmøde nr. 5
Hos Erna 18. Maj 2021 kl. 19.00.
Deltagere: Formand Ole Andersen, Erna Lynge, Jens Ø. Johansen, Anne Aalborg,
på skærm Lina Pedersen.
Afbud: Suppleant Unn Hove.
1. Referat fra møde af 13.april: Referatet blev godkendt.
2. Info fra Ejendomskontoret: Serviceleder Gert Jensen kommer i morgen 19.05. til
Egestrædet og holder møde med Ole og bliver orienteret om dagens møde.
3. Meddelelser fra formanden m.m.:
a) Der vil blive lavet opfølgning på kontakt, telefonnumre, kontakttider til
Ejendomskontoret.
b) Affald til glas og avis/papir containerne fungerer dårligt. Ting bliver ofte placeret
ved siden af containeren. Vi vil se, om det kan komme til at fungere bedre.
c) Numre på opgangsdørene og dørholdere er installeret.
d) Cykler i kælder bedes talt op. Vi får sedler i postkassen fra Ejendomskontoret, som
påsættes cyklerne, så vi ved, de har en ejermand og ikke bare står og fylder
op. Ligeledes skal de ting, der står i de aflåste skure på siden af bygningerne have
en oprydning på samme måde.
e) Lina oplyser, at økonomien ser ok ud. Vi holder øje med vores El-forbrug. Et
forhøjet forbrug menes at skyldes renoveringen.
I forbindelse med håndværker opgaver, mener vi komponent priserne er for høje.
Vi checker med Servicecenteret.
f) Planlægning af Årsmøde /Beboermøde som blev udsat tidligt på
året pga. mødeforbud i forbindelse med Covid-19 situationen.
Vi planlægger Årsmødet til at finde sted onsdag den 25.august 2021
hvor 2 Bestyrelsesmedlemmer Susanne Lynge Fredberg (Erna) og Anne Aalborg
og suppleant Unn Hove er på valg.
g) Beboeren i bolig Agernskrænten 46. st. th (Kurt) er afgået ved døden efter brænd i
lejligheden.
Vi opfordrer beboere til at stille op til valg til bestyrelsen og være med til at gøre
en forskel for Egestrædets beboere.
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4. Glashuset. Hvordan kommer vi videre: Renovering af Glashuset er ikke afsluttet. Vi
undersøger tidshorisonten.
Der skal 25.august besluttes med hensyn til Glashusets fremtid. Vi opfordrer
interesserede beboere til at stille op til udvalg om hvad vi vil bruge Glashuset til i
fremtiden.

5. Status på byggesagen:
Der arbejdes stadig på Glashuset, og der er andre uafsluttede arbejder.
Byggefølgegruppen vil lave en indberetning til KAB Byggeafdeling
og Organisationsbestyrelsen om Egestrædets holdning til hele renoveringssagen, som
vedlægges indkaldelsen til Årsmødet til orientering.

Næste: bestyrelsesmøde
Onsdag den 30. juni2021
Med venlig hilsen Bestyrelsen
www.egestraedet.dk
bestyrelsen@egestraedet.dk
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