Referat af afdelingsbestyrelsesmødet i Sejlhuset

Mødedato: torsdag den 27/2 2020, kl. 19:00
Sted:

Edvards Thomsens Vej 45, stuen

Deltagere:

Kent, David, Katrine, Anders, Jonas(kab)

Afbud: Carlos, Sussie

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra sidste møde
Nyt fra ejendomskontoret
Sikringsdøre – Kan man udskifte til en bedre model når en dør alligevel skal skiftes? Er der
kommet tilbud fra ejendomskontoret?
7. Reducering af tid på automatisk døråbning?
8. Hvad er grunden til skakthåndtaget igen er ændret?
9. Hvad er nyt omkring ny driftschef i KAB?
10. Hvad er status på etablering af nye gulve? Er der indhentet mere end et tilbud?
11. Udeladt fra offentligt referat grundet personfølsomme oplysninger
12. Afdelingsmøde d. 23. marts 2020 – Indkøb af sodavand og referent
13. Eventuelt
14. Næste møde i april

1.
2.
3.
4.
5.

Katrine
David
Godkendt
Godkendt
Nye borde og service til selskabslokalet Katrine og David mødes på søndag kl 12 og
kommer med forslag til service
Ejendomskontoret ville gerne have brev fra kommunen ang. Brandvej vi vil gerne finde et
projekt sammen med KAB forslag fremsendes til ejerforeningsmøde
Epoxy i stueetagen vil koste 165,375kr i første tilbud der skal indhentes flere tilbud
Tilbud på Sikkerhedsdøre til lejligheder ca. 2 millioner ejendomskontoret får nogle flere
tilbud på billigere døre få et tilbud fra KAB byggeafd.
Maling af rest i opgangen bliver påbegyndt

Problemer med varmen i lejligheder skulle være løst der har været problemer med
varmecentralen
Ang. Skakter Børnehaven skal lære at bruge den og de skater der stopper er den de bruger
og de skal benytte dem rigtigt. Dette skal med på ejerforeningsmøde
Punkt 6,8, og 10 er under dette punkt
6. Se punkt 5
7. Reducering af tid på nøgle vs. Fjernbetjening kommunen skal bede om dette
ejendomskontoret forespørger om dette
8. Se punkt 5
9. Der kommer en meget snart en der har været folk til samtaler i dag
10. Se punkt 5
11. Udeladt fra offentligt referat grundet personfølsomme oplysninger
12. David tager referat og ejendomskontoret sørger for sodavand
13. evt. der var ikke noget på dette punkt
14. Næste møde 7/5-2020 kl 19:00
Vil gerne snakke om gulve i lejligheder

