Referat d. 30.04.15
Til stede: Rikke, Jesper, Stine, Simon, Anders og Mikkel
Derudover er Niels Krüger til stede.
Ikke til stede: Louise










Byggesag (Charlotte og Niels har fundet ud af, at KK ikke har modtaget byggeansøgninger).
o Niels redegør for hvordan han ser på sagen. Det var Niels og Charlotte der ringede til
KK og fandt ud af.
o Det bliver besluttet, at vi booker et møde med Rasmus, så han kan redegøre for
sagen. Dette møde ligger d. 05.05.15 klokken 19.30. Jesper skriver e-mail til
Rasmus.
o Derudover forsøger vi at booke et møde med Altana samme aften kl. 18.00. Dette
møde afholdes med henblik på at få opstartet altan-sag på ny. Mikkel booker møde
med Altana.
o Vi forsøger derudover at booke møde med Kontech vedr. samme. Rikke booker
møde med Kontech om møde i kommende uge.
Vedtægter
o Forsøger at booke møde i kommende uge. Anders forsøger at booke møde d.
13.05.15.
Altana - Køkken: Altana mener der er en fugtskade på væggen bag køkkenet, som skal
udbedres. Deres første forslag på 12.000 til køkken var åbenbart inkl. udbedring af fugt.
o Diskuteres på næste møde på tirsdag.
Overdragelse af andele. - Bl.a. EL og GAS-tjek
o Der opfordres til at Vibekes sønner selv finder elektriker og VVS’er der kan udføre
de obligatoriske tjeks. Mikkel kontakter Vibekes sønner.
5-årseftersyn - Hvad gør vi?
o Vi forhører os hos SWE. Mikkel skriver til Peter Jahn Og Partners for at rekvirere
sagsakter.
Simon/Nivi - Fremleje
o Simon og Nivi fremlejer lejligheden mens de er i Nuuk. De har et par lejere på
hånden, som muligvis kan overtage. Simon rejser mandag d. 03.05.15 og Nivi rejser
til d. 01.06.15. Simon og Nivi fremsender dokument til underskrift med lejekontrakt
mm.
Eventuelt - Mikkel og speciale
o Mikkel nævner til sidst på mødet, at han bliver nødt til at nedprioritere
bestyrelsesarbejdet pga. intensiv specialeperiode frem til august. Han opfordrer de
andre bestyrelsesmedlemmer til at tage over hvor de kan.

