Referat d. 08.08.16
E-mail fra Ulla
Ulla har spurgt, om hun kan afholde et middagsselskab i "bestyrelseslokalet" i anledning af hendes 60fødselsdag. Bestyrelsen tænker, at Ulla kan prøve lokalet af og holde middagen i lokalet, hvorefter de
trækker sig tilbage til hendes lejlighed.

Christinas byggeprojekt
Christina har startet ansøgningsfristen ifm. etablering af køkken i nuværende soveværelse. Bestyrelsen
afventer anmodning om fuldmagt fra Christina, som påkræves i Københavns Kommune.

Underskrive referat fra SWE
Dette underskrives af bestyrelsen og sendes retur til SWE.

Altantilsagn
Mikkel skriver ud til andelshaverne for at høre, om de har modtaget tilsagnet mhp. at få alle.

Vedtægter
Anemarie skriver til ABF mhp. at få en tid til personligt møde.

Udskifte lås til udlejningslokale
Mikkel ringer til en låsesmed og koordinerer tidspunkt med den nye lejer for udskiftning.

Lås i hoveddøren
Stine har oplevet, at hoveddøren i 26 kun lukker nogle gange. Stefan ringer til Farum Låse for at høre, hvad
der kan lade sig gøre.

Opfølgning på arbejdsweekend
Listen fra arbejdsweekenden gennemgås og der opkræves gebyr på 500 kr for udeblivelse og/eller
manglende udførelse. Fremadrettet bliver arbejdsweekenderne sådan, at såfremt man ikke kan møde op
på dagen, så skal arbejdsopgaven være udført inden datoen. "Oprydningsarbejdet" og
optælling/opkrævning er for omfattende for bestyrelsen, så derfor strammes reglerne lidt fremadrettet.
Mikkel orienterer SWE.

Internet
Stines kæreste Mads, har talt med Telenor mange gange, som hver gang siger, at de vil "skrue op" for
hastigheden. De skulle efter sigende gerne have skruet op nu, men kan ikke love, at det løser vores

problemer. De har ikke et decideret løsningsforslag, men måske kan man lave en seperat forbindelse til
opgang 24 og 26, hvilket TeleDanmark udarbejder tilbud på.

Ukrudt
Der er vokset meget ukrudt frem på gaden, som vores vicevært Jakob måske kan afklare. Vi kan evt. bruge
bødekassen fra arbejdsweekenden til at aflønne Jakob.

