Bestyrelsesmøde westend 24-26, d 3. august 2009.
Tilstede Bente, Søren, Lenette og Charlotte.
1. opfølgning på opgaver:
Seddel med emailadresser kopieres og sættes op snarest. Søren mailer et opsæt til Lenette.
Charlotte er i kontakt med Jakob, mhp navneskilte og nævner dørpumperne er i stykker igen. På sigt
skal vi ha fundet ud af en mere varig løsning på hoveddørene.
Internet løsning: Marie Louise følger selv op på problematikken. Men det drejer sig om dem som
har MAC, der ikke kan være på nettet.
2. Status af renoveringsprojekt: opstartsmøde onsdag eller torsdag i denne uge med Bente.
3. status på låneoptagelse: Bestyrelsen har besluttet at optage kreditforeningslån på 2.5 mio. Dette
lån vælges som 10 års afdragsfrit 30 årigt lån efter anbefalinger fra låneafdelingen i
administrationsselskabet. Desuden beslutter bestyrelsen at omlægge eksisterende 9 % lån på ca 1.4
mio.
Såfremt der bliver behov for det vil betyrelsen søge om udvidelse af kreditrammen i danske bank
indtil udbetaling af kreditforeningslån. Dette for at kunne betale 1. afdrag på renoveringsopgaven
rettidigt.
4. ventelister. Folk har nu mulighed for at sætte nogle på venteliste. For nuværende er der 1 på
intern, og 3 på den eksterne, som koster 100 kr om året (1. august). For den eksterne gælder at man
ryger bag om i køen, hvis man siger nej tre gange.
5. Loftsrum. De tiloversblevne navnløse rum klippes og tømmes til næste arbejdsweekend 24-25
okt.
6. forbrugsvandtrykproblematikken udsættes. ( Til Mads kommer hjem fra ferie )
7. postkasser udsættes. (til Mads kommer hjem fra ferie. Velkommen hjem Mads)
8. Brev til advokat vedr 24, 3 th, godkendes med en tilføjelse af dato for hvornår Jakob betragter
lejeligheden som afhændet. Charlotte skriver og sender. Vi afventer hvad der videre sker.
9. Evt. Der er meget lydt i opgangene og mellem lejlighederne. Derfor endnu en opfordring om at
tage hensyn til hinanden.
Der henstilles til brugere af vaskekælderen om at tænke på ikke at sætte vask og tumbler i gang
efter 22 på hverdagsaftner. Jvf infopjecen.
Til næste møde skal infopjecen revideres Næste møde er mandag d 31. august.

