
Referat fra ekstra bestyrelsesmøde Kv 300-310

Onsdag d.22.11.2017 kl. 19.30 i festlokalet.

Tilstede er Susanne, Per, Karsten og Jørgen

1. Valg af referent (hvis sekretæren ikke kan komme)

Referenten er tilstede.

2. Varmtvandsforsyningen til spec Kv 300, herunder valg af leverandør 

I den nordlige ende af bygningen er der problemer med at der ikke er noget 
cirkulation af det varme vand, så ledes at det er koldt, hvis ikke der lige har 
været nogen i bad eller lignende. Lindpro siger at dette skyldes at rørene er 
tilkalket.

Susanne har været forbi 300 2.tv, her var der heller ikke noget problem med 
flow'et, er der heller ikke i 302 1tv, så det må været returstrengene.

Det vil ca. være 35.000 kr. pr. streng der skal skiftes. Der er hvertfald 
problemer med 2-3 strenge. Der er lidt uvished om vi samlet har 12 eller 8 
strenge. Vi prøver at starte med en streng, for at se om det har en effektive på
det manglende varmevand/cirkulation.

Når en streng i en opgang skal skiftes, skal pladen overfor køkkendøren (hvor 
vandmåleren sidder) afmonteres fra gulv til loft. Nedtagning af denne plade 
og efterfølgende maling/lapning omkring den skal lejlighederne selv stå for. 

3. Vi har en rosenhæk, der skal plantes på søndag (er bestil og på vej)

Der er bestilt 100 rosenbuske til søndag d. 26/11 hvor bestyrelsen planter.

4. Vi har nogle betonskader, der skal udbedres, Mari-Ann har haft rundvisning.

Mari-Ann er til FU-møde, så hun har ikke kunne komme med en melding om 
hvad muren har fortalt.

5. Vi har en fugtskade, som trænger sig på.



D. 23/11 kommer muren der lavede fugen i sin tid og ser på problemet.

Når det blæser fra NØ kommer der vand ind i lejligheden, så der løber vand 
nedover gulvlisten.

6. Evt.

Jacob tømmer har været og justere dørene, dog er gummilisterne stadig så 
nye at det er svært at få dørene lukket helt tæt, de vil komme tilbage om 3 
måneder.

Karsten laver et opslag til julehygge d. 4/12 kl. 18.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


