Bestyrelsesmøde i afd. 44 onsdag den 11. april kl.15.00
Deltagere: Leif Hansen ( LHA ) - Lilly Holgaard ( LH ) - Bruno Broch ( BSB )

Dagsorden med Referat.
1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde.
Referat er godkendt og videresendt, til vores hjemmeside hos
AlmenBo.
2. Post og mails.
Årsregnskab 2017 er modtaget, for gennemgang.
Skal underskrives i april måned, hos AlmenBo.
3. Status på løbende sager.
a. Konto oversigt gennemgang.
1. Kvartal regnskab er ikke modtaget.
b. Udendørs vedligehold status.
Se pkt. 3d.
c. Status for prøveopsætning af LED lys i stander og
udv. lamper.
Der vil den 9. april blive opsat LED pærer, ved nr. 73 og
75, som forsøg.
Der opsættes 10 w over hoveddøren og 15 w på
skurene.
d. Igangsætning af job, der skal udføres iht.
rundgangsmøde.
Referat fra rundgang den 13. marts blev gennemgået.
Af referatet fremgik det:
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1. At vi skal igangsætte forsøg, med LED pærer, for at
spare på el regningen.
2. Fibercement facader (skuer + facader ved terrasser)
skal behandles for alger, når vejret bliver til det.
3. Belægnings sten på stier og parkerings pladser,
bliver behandlet for alger.
4. Lunker i belægningen ved dæksler, bliver rettet, så
man ikke kan snuble, og rolatorne ikke kan hænge
fast.
e. Gennemgang af årsregnskab.
Årsregnskab vil blive underskrevet af formanden, på
møde hos AlmenBo.
f. Tilplantning af cementrør.
Cementrør vil blive tilplantet iht. Aftale.
g. Aftale møde med Sanne Madsen
LH aftaler møde, for spørgsmål om omkostninger og
rutiner, ved fraflytning af en lejlighed.
4. Orientering og løbende interne månedsregnskab.
LH fremsendte regnskab, som blev godkendt.
5. Fastsætte dato for afdelingsmøde.
Dato for afholdelse af afdelingsmøde, blev foreslået til afholdelse,
onsdag den 12. september kl. 16.00.
6. Fastsætte ugedag/dato for næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 8. maj kl. 15.00
7. Eventuelt:
Der blev foreslået, at gaver på mærkedage, fremover skal være et
gavekort til Brugsen i Sabro.
Referat: Bruno Broch
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