Afdelingsbestyrelsen Jydeholmen.
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2016

Tilstede:

Kjeld Poulsen – Alice Brødbæk – John Kjeldsen – Kim Birkvald - Karsten Houdam –
Brian Oldenborg.

Afbud:

Lise Buhelt – Rune Bjørklund

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 15. juni 2016
2. Orientering fra driftsleder.
3 Udestående sager
● Legeplads.
● Lys Rundholmen 5 – 65.
● Stigestrenge & faldstammer.
● Jubilæumsfest.
● Flytning af bst.møde den 26. oktober
● Markvandring den 13. september.
● Tryg Bolig Rapport.
4. Drift & energibudgetter.
5. Meddelelser fra formanden
6. Meddelelser fra bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Ad.1.

Godkendt.

Ad.2.

Der er sendt 21 havebreve ud som følge af markvandringen, der gives 14 dage til
ordne haverne i.
RH.34 sender brev om at hun er plaget af katte, hun vil gerne sætte et 90cm hegn
op langs hækken, dette godkendes.
Karsten indhenter tilbud på trådhegn til vores kælderrum fra Troax, vi skal have
nedrivning med i tilbuddet.
Vi beder administrationen sende breve til de beboere der skal rengøre deres vinduer
samt vindues rammerne, det store lag vejsnavs m.m. ødelægger glassene og
energieffekten er betydelig forringet, vinduesrammerne er meget mørke.

Ad.3.

Vi har besluttet og betaler legeplads og lys langs RH. 5 – 65 med brug af henlagte
midler, der skal betales tilbage.
Faldstammer og stigestrenge forhandles der yderligere.
Jubilæumsfesten er der ikke noget nyt at orientere om.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 19. oktober
Vi skal kigge på Tryg Bolig rapporten til næste bestyrelsesmøde.

Ad.4.

Overskud på varme kr. 70.138,Underskud på vand kr. 29.198,Overskud på el kr. 44.779,Der er underskud på driften på 231.863,-, Kjeld undersøger.
Alle andre konti er der overskud på.

Ad.5.

Vi har fået bekræftelse på lokalet til afdelingsmødet, det bliver onsdag den 26. april
2017, Kim ligger mødedatoen på hjemmesiden.

Ad.6.

Brian har fået brev fra Dansk kabelnet om at hans internet ville stige.
Dette er dementeret på Vanløsenets Facebook gruppe.

Ad.7.

Intet.

Referent Alice Brødbæk

