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Referat - bestyrelsesmøde i B3  

onsdag den 28. oktober 2020, kl. 19.00 

Mødet blev afholdt i Gildestuen. 

 

Deltagere:  Lis, Trine, Mathias (online), Brian og Flemming 

Referent: Trine 

1) Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Ingen bemærkninger 

2) Elevatorprojektet (Nordea, Tryg, kontrakter) 

a. Nordea laver opgørelse per 1/11 over, hvem der har indbetalt deres fulde andel af 
elevatorbetalingen. Herefter beregnes det endelige beløb for afbetaling af det 
resterende lån. I november og december opkræves der månedsvis. Herefter vil 
det blive trukket kvartalsvis.  

b. Tryg: Vi har godkendt et nyt forsikringstilbud fra Tryg, der inkluderer dækning af 
glas i elevatorerne.   

c. Kontrakter: DAO: Vi har modtaget en anmodning fra Dansk Avis Omdeling A/S 
(DAO) om at modtage en nøgle til vores opgange, så de kan levere pakker og 
aviser til døren. Dette har bestyrelsen godkendt.  NRGi: Vi har forhandlet ny 
elaftale med NRGi for 2021-22-23. 

3) Maling af opgangene 

a. Der er blevet malet tre farveprøver i nr. 24. Den endelige farve bliver valgt, når en 
ny testlampe giver et ordentligt lys. 

4) Testopsætning af nye lamper i opgangene 

a. Der vil blive sat en testlampe op ved farveprøverne i nr. 24. 

5) Siden sidst fra alle.  
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a. Vi undersøger om vi kan få lavet nye striber på parkeringspladsen inden vinteren. 
Alternativt bliver det til foråret. 

b. Der bliver snart sat ny beplantning mellem fortov og p-plads. 

6) Program for arbejdsdagen – 2020 

a. Vi har ikke kunne holde arbejdsdag pga. corona. Den bliver udsat til foråret 2021. 

7) Vaskehuset trænger 

a. Flemming påbegynder i løbet af de næste måneder maling af vaskehuset. Kontakt 
gerne Flemming, hvis du kunne tænke dig at hjælpe.  

8) Budget – opdateres 

a. Ingen ændringer 

9) Eventuelt 

a. Vi opfordrer alle til at blive bedre til at hjælpe med at holde rent for blade mm. i 
kældergangene og indgangspartier. Der står koste i alle barnevognsrum. 

 


