Referat af Bestyrelsesmøde den 4. august 2015, deltagere: Jan, Marianne, Karsten og Lone.

1.
Spørgsmål/kommentarer til sidste referat:
Sidste referat godkendt uden yderligere kommentarer.
2.
Info fra formanden Jan.
Jan startede med oplysningen om at Henrik Ederstrøm, suppleant, er frivilligt trådt ud af bestyrelsen.
3.
Regnskab, bank og konto.
Der er ikke kommet indbetalinger til vores bankkonto endnu, derfor ingen nye oplysninger
4.
Bestyrelsen har nedsat et “Antenneforening og TV pakke Udvalg, dette er dog reduceret lidt da Niels er
fraflyttet, men Jan fortsætter og kontakter YouSee for evt. tilbud på nye aftaler.
5.
Husorden og protest.
Bestyrelsen vedholder at sende protest til udlejer pga. da der stadig bliver givet kompensation til at holde
hund, trods det står i lejekontrakten, at man ikke må holde husdyr.
6.
Varmeregnskab.
Vi har ikke fået regnskabet udleveret pga. skift af udlejer. Men vi får det udleveret.
7.
Vedtægts ændringer/ tilføjelser.
Ingen yderligere kommentarer.

8.
Eventuelt

Vi har tidligere drøftede, om der var mulighed for at få et rum til barnevogne og klapvogne. Jan har drøftet
dette med driften og vi får et overdække i et af hjørnerne, sandsynligvis ved hovedindgangen.
Ambulancer.
Hvad gør vi når der er brug for ambulancekørsel. Skal vi eventuelt kontakte Falck. Måske skal de have en
anden adresse,(de kører for tiden til Peder Nilen Gade) så de fremover kan kører op på taget via opkørslen
bag centeret. Her er det dog et problem at komme ned igen. Jan vil tage det op ved næste møde med Pia
fra driften.
Alarmer der hyler hele natte er et kæmpe problem for de lejere der bor ind mod centeret og Jan vil tage det
op ved næste møde med Pia fra driften.
Er det oplyst i lejekontrakterne at vi har en beboerrepræsentation så de nye beboer ved Bersa eksisterer.
Jan undersøger dette ved mødet med Pia.
Huslejeforhøjelser for ”gamle” lejere er udsat og venter ny procedure.
Næste opgave bliver godkendelse som forening af kommunen.
Næste møde afholdes 6. oktober 2015
Referent
Lone Bormann

