Referat af bestyrelsesmøde onsd. d. 17. juni Kl. 19.00 2009 i Andelsforeningen Westend 24-26
Tilstede var: Bente, Mads og Charlotte. Afbud fra Lenette som er bortrejst. Emil 26. 1 tv deltog som
observatør. Referent ved dette bestyrelsesmøde: Charlotte
1. Konstituering af den nye bestyrelse
Formand: Charlotte Ruus, sekretær: Lenette Boesen, menige medlemmer: Bente Larsen og
Mads Ruus.
2. Opfølgen af generalforsamlingen.
Opfordring til:
A) Email og tel nr på bestyrelsesmedlemmer gøres tilgængelige – hvordan?
Bestyrelsen ønsker ikke opslag af deres tel. nr. i opgangen, da vi ikke ønsker at kunne
kontaktes ”24-7” – men vi sætter seddel med mailadresser op og lægger også mailadresser
på vores hjemmeside.
B) Navneskilte til dørtelefoner : Mads sender mail snarest til Jacob med navne på dem som
mangler skilte. Jacob laver print og samarbejder med Mads om isætning.
C) Eftersyn af hoveddøren i 26: Bente har klaret den med smøring af låsen.
D) Internetløsning – er der noget bestyrelsen skal gøre i den forbindelse? Vi afventer besked
fra Marie Louise 26, 3. tv,
3. Planlægning af fremtidige bestyrelsesmøder, storskraldstømning og arbejdsweekender,
samt evt. næste års generalforsamling.
Bestyrelsesmøder frem til årsskiftet 2009/10. Alle dage kl. 19 i kælderen under nr. 26
medmindre andet aftales: Ti. d 28.07, ma. d. 31.08, onsd. d. 14.10, ti d. 24.11. Arbejdsweekend:
24-25 okt. Storskraldstømning og kælderrydning : Skal være før renovering starter dvs. fx uge
32. Charlotte sætter opslag op når dato for afhentning er fundet. Møder efter nytår planlægges d.
24.11.
4. Oprettelse af venteliste intern og ekstern
Charlotte arbejder med brev til alle andelshavere som omdeles eller udsendes pr mail. ma. d 22
juni. Frist for opskrivning d. 6 juli. Det besluttes at der betaler gebyr for opskrivning på 100, kr.
5. Ny vaskekortansvarlig i 24
Søren Johannesen 24, 3. tv har tilbudt at overtage ”vaskekortservice” sammen med Bente. Tak!
Der sættes opslag om det i opgangene.
6. Analyse af vandtryksproblemer vedr. forbrugsvand – skal det sættes i værk nu ?
Mads ringer til Peter Jahn og Partnere for at undersøge pris og muligheder!
7. Postkasser : Mads tager mål, finder de bedst egnede og bestiller opsætning. Detr bestilles
ekstra kasse til andelsforeningspost som opsættes i 24
8. Brev til advokat vedr. 24, 3 th.: Bestyrelsen enige om formulering af brev, som afsendes af
Charlotte til advokat og i kopi til Jacob pr mail.
9. Evt.:
• Bestyrelsen sender blomsterbuket til Anjas bryllup d 20. juni i hendes egenskab af tidligere
bestyrelsesmedlem. (250kr)
• Mads har noteret sig at der kom vand ind på loftet flere steder ved sidste kraftige regnskyl.
Vil næste gang det regner checke hvor det kan være. På næste bestryelsesmøde tager vi
stilling til hvad der skal gøres
• Regnskab for forbedringer afleveret af Elsebeth, 24 st th. bestyrelsen sætter spørgsmålstegn
ved flere poster fx malerarbejde og gipsvæg. Charlotte kontakter Elsebeth.
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