Andelsforeningen, Dannebrogsgade 18-24
Tilstede: Lars, Marie, Choki, Morten, Jesper, Tine, Joanna
Vi skal bestræbe os på at være mindst 2 pr. opgave - uanset omfang. Dette møde er afholdt
uden fungerende formand, da vedtægterne i skrivende stund ikke giver lov til at lade
bestyrelsen konstituere sig med en interim formand. Punktet bliver diskuteret på mødet.

1. Datoer for bestyrelsesmøder - Jesper laver et udkast
a. Tirsdag
2. Overlevering fra den afgående formand
3. Nye medlemmer i bestyrelsen. Fordeling af poster og forklaring af situation.
a. Caroline - rent bord
b. Kristoffer - lejlighed har bygget eller har ikke bygget. Der er kontakt til Alex
omkring projektet, men det er uklart, hvad der er hændt.
c. Toke - Nogen dedikerede projekter?
4. Ekstraordinær GF med henblik på at vælge ny formand og ændring af vedtægter, så
bestyrelsen ikke kan komme i en gråzone, hvis formanden fratræder i utide.
a. Lars skriver til Carsten omkring datoer for EGF i uge 27 og 28. Undersøg om alt
er lovligt.
5. Samarbejde med Carsten og kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer.
a. Formanden har den primære kommunikation til administrator
b. Det er formandens opgave at uddelegere adhoc opgaver (opgaver, som ikke har
nogen tildelt i forvejen), så alle opgaver og problemer bliver varetaget.
c. Veldefinerede arbejdsopgaver
6. Valuarmøde - Lars og Tine
a. Beboers spørgsmål videresendes til valuar.
b. Der findes dato, hvor alle parter kan.
7. Verserende projekter
8. Byggeprojekt 18 2 tv. - Morten og Joanna, Choki
a. Undersøge, hvad der er sket.
b. Finde forslag til, hvordan vi kan undgå grå zoner i fremtiden.
9. Kældre/fugt i kælder/rydning af kældre - Lars og Tine
a. Få organiseret at få ryddet områderne i kældrene, hvor der skal tages
svampeprøver.
10. Vaskeriet
a. Fremtidigt punkt
11. SMS service
a. Joanna og Morten
12. Altaner
a. 22 st mangler at svare omkring dør ud til altan.
i.
Bestyrelsen siger god for at ombygge VVS omstændighederne, så døren

kan placeres som beboeren ønsker det.
13. Evt

