Dagsorden bestyrelsesmøde den 011/01-2021
Mødet afholdes virtuelt klokken 1930

1
2
3
4
5
6

Godkendelse af sidste mødes referat
Økonomi
Opsummering arbejdes dag
Rotte problemet
Hjemmesiden Facebook gruppe kun for nr. 17
Overtrædelse af reglementer mundtlig eller skriftlig advarsel

7
8

Opmærkning af P-Pladser

9
10
11
12

Opsætning af alarmer i pulterrum Afløbs kontrol af fald i pulterrum opsummering
Procedure for rekvisition af håndværkere
Internet status.
Servicering af varme anlæg hvad betaler vi for
Vintervedligeholdelse, speciel rydning/ (grusning af indgangsterrasser).

13

Ny affaldssortering pr. 1.01.2021

14
15

Suppleanters rolle i bestyrelsen
Evt.

AD 1

Godkendt.

AD 2

Regninger KAB ikke betalt, Jens tager fat i Egedal boligselskab for at få hjælp til at vi
får den nødvendige træning i KAB-systemer.

AD 3

Vi skal have fundet ud af hvilke sanktions muligheder der er der er problemer med at
få afbuddene til at lave det der er aftalt.

AD 4

Det ser ud til at der mangles rotte sikring i hovedhuset, så der er rotte problemer i
hovedhuset.

AD 5

Der laves en Facebook side for 17 alene, Mogens er tovholder.

AD 6

Vi inviterer KAB (Tommas) med til næste møde for at få svar på hvordan vi håndterer
konflikter omkring manglende deltagelse i arbejdsdage mm.

AD 7

Vi maler metalknopperne hvide.

AD 8

Afventer næste ombæring.

AD 9

Vi skal have lagt det i faste rammer Kristian, Jakob laver en liste med de forskellige
faggrupper.

AD 10

Ingen betaling for standardpakken til You See resten af tiden. Mogens følger op med
Tommas KAB, hvad status er for 17.

AD 11

Servicering af varmeanlæg vi skal have kontrakten for at se hvad vi betaler for,
Mogens får kontrakten tilsendt.

AD 12

Reminder om at man skal rydde ud for egen bolig.

AD 13

Der henvises til kommunens anvisninger.

AD 14

Suppleanter deltager ikke i møder..

Ad 15

intet

Næste møde teams den 1. februar kl. 1930

