Dagorden til Bestyrelsesmøde
Mødedato

04.06.2019

Emne

Bestyrelsesmøde i AB Istedgade 66-84

Deltagere

Peter Andersen, Sune Christensen, Gustav Kragh-Jacobsen, Louise Visholm,
Martin Erlandsson,

Fraværende

Karl Melchior, Lise Roland Andreasen

Fra

Dato
04.06.2019

Cc

Vor ref.

Sune Christiansen

Dagsorden
1. Nyt fra bestyrelsesmailen
2. Bestyrelseslokale og udlån
3. Opfølgning på foreningens vedligeholdelsesplan
4. Bagtrappevask
5. Dørtelefoner
6. Bestyrelsesweb
7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

1. Nyt fra bestyrelsesmailen
a. Få bekræftet at regningen fra Frederiksberg VVS om det drejer sig om
faldstammen i 76, stuen. Sune vil kontakte Kasper (viceværten).
b. Erhvervslejemålet Dansk har anmodet om en større papcontainer.
Anmodningen ligger his Gårdlaug Vest.
c. Peter lægger links fra de to gårdlaug på Facebook
d. Skimmelsvamp i 84, 1. Der er lagt et opslag på Facebook, som
forklarer, hvad andelshaverne skal gøre i tilfælde af skimmelsvamp i
lejligheden.
e. Vedrørende salget af 84, 3. th. Se email-korrespondance i bestyrelses
email-boksen for detaljerne. Bestyrelsen følger administrators
anbefaling om ikke i den konkrete sag at give lov til at bruge pladsen
på den interne venteliste til at købe lejligheden.
2. Bestyrelseslokale og udlån
a. Andelshavere, der ønsker at leje bestyrelseslokalet, skal sende en
orienterings e-mail til bestyrelsen@skydebanehus.dk.

b. Retningslinjerne for lån af bestyrelseslokalet opdateres så det tydeligt
fremgår, at rygning er forbudt og at toiletpapir selv skal medbringes.
3. Opfølgning på foreningens vedligeholdelsesplan
a. Gustav, Martin og Kasper har sammen med foreningens håndværker
gennemgået foreningens vedligeholdelsesplan. Håndværkeren vil
fremsende et tilbud på de områder af ejendommen, der trænger til at
blive vedligeholdt.
(se e-mail i bestyrelse email-boksen fra Gustav med detaljeret referat
af mødet med håndværkeren).
4. Bagtappevask
a. Kasper (viceværten) har kontaktet Gårdmand Bjørn angående
trappevask (bagtrappen). Der er et ønske om at der strammes op på
standarden af trappevasken.
5. Dørtelefoner
a. Martin har arbejdet på at indhente forskellige tilbud på nye
dørtelefoner til foreningen. De endelige tilbud afventes og forventes at
blive fremlagt på bestyrelsesmødet i august.
6. Bestyrelsesweb
a. Intet at berette.
7. Næste bestyrelsesmøde
a. Det næste bestyrelsesmøde er 13. august 2019.
8. Eventuelt
a. Intet at berette.

