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Referat af bestyrelsesmøde i B3

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.00

1) Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde

lngen bemærkninger.

2) Opgaver udførtl eller afsluttes i efteråret 2018

/ lstandsættelse af gæsteværelset er nu tilendebragt, og det står klar til
brug.

r' F.iernvarme radiatorer opsat i gildestue/gæsteværelse, samt isolering af
ydervægge.

Istandseettelse af gildestue med nye stole/borde, eventuelt belysning, er

undervejs.

Lomax sender nye postkasse låger samt ekstra udstyr, så vi kan få alle de

defekte postkasser repareret. (det er et arbejde vi selv udf6rer)

Muremester Mads Tvedsborg kommer forbi, og ser på bl.a. betonskader, samt

vores indgangspartier.

Vi har haft møde med Per Aarslev vedrørende strømpeforing af alle vores

nedløbsrør. Alle blokke har deltagere med til intromøde hos Per Aarsleff i

starten af november.

3) Kommende proiekter

Maling af den 6vrige kælder, samt barnevognsrummene. Muligvis først i2019.

y' Mærkning af cykler

y' Montering af nye digitale varme/elmålere- (Techem/Rafn-EL) Tidsplan

kommer fra Techem snarest mulig.

Afmontering af betalingssystem i vaskekælder. Vi afuenter svar fra Electrolux!
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: 4) Økonomi

Karen-Elisabeth kunne orientere, at den igen så meget fornuftig udO

5) Eventuelt

En ubehagelig stank i vores varmerum, skyldtes en udtørret vandlås som

rotterne benyttede som toilet. Den er nu fyldt op, og vi holder ø.ie med den.

Samtidig er der set rotter løbe rundt på gangstien, ikke bare hos os, men også

i Blok L. Kommunen meder det er en strejfer da der graves i undergrunden

rundt omkring os. sÅ HUSK AT LU«(E DøRENE Tlt OPGANG OG KÆLDER!

Toilet ved vaskekælderen bedes man efterlade som var det ens eget, altså

rengiort. Det er ikke til reng6ring af hverken pensler eller værktøj af nogen

art. Det kan ikke passe, at bestyrelsen gang på gang skal gøre rent efter

andre I

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Blok 3


