Bestyrelsesmøde d. 22.06.15
Til stede: Rikke, Jesper og Mikkel

Dagsorden:
1. Ekstern rådgiver ved afleveringsforretning
a. Rikke har talt med Gaihede, som blev anbefalet af SWE og Anders har talt med Bokelund
Aps, som er blevet anbefalet gennem en anden byggeteknisk rådgiver. Bestyrelsen har
diskuteret hvem af disse vi skal anvende til at få styr på byggesagen og hælder til Gaihede,
da dette er et stort rådgivningsfirma med mange specialister. Dog betinges beslutningen af,
at vi får klarhed over en ca. pris på de to firmaers ydelser.
b. Begge rådgivere har ved den indledende samtale opfordret os til IKKE at fremskynde
afleveringsforretningen før de er sat godt ind i sagen, så bestyrelsen vælger at udskyde
afleveringsforretningen indtil vi har afholdt 1-2 møder med ekstern rådgivende ingeniør.
2. Altaner: Ingen af andelshaverne har meldt sig uenig i altanerne på 4,1 m jf. bestyrelsens opslag og
bestyrelsen har derfor valgt at sætte Kontech i gang med de indledende ansøgninger om
byggetilladelse på altanerne. Kontech deler deres projekt op i flere etaper, så de først søger om
byggetilladelsen på altanerne, hvorefter de går i gang med at beregne statik mm. Foreningen (dem
der skal have altan) hæfter for 25.000 kr. eksl. moms for denne 1. del af ansøgningen, hvilket vi ikke
kommer uden om.
3. Gunvor har bedt bestyrelsen om lov til at købe krukker til at stille ude foran hovedtrappen og
plante blomster i disse. Bestyrelsen synes det er et fint initiativ, der vil kunne skabe lidt hygge ude
foran vores hoveddøre. Bestyrelsen har derfor givet Gunvor et loft på 1.000 kr. til at etablere
krukkerne med jord og blomster. Gunvor og Marianne har indvilliget i at være ansvarlige for
blomster og krukker.
4. Næste bestyrelsesmøde finder sted enten d. 29.06 eller d. 02.07 afhængigt af, hvornår den
eksterne tekniske rådgiver har mulighed for at deltage.

