
Bestyrelsen
Grundet konstituering i den nye bestyrelse, 
har bestyrelsen brugt en del tid på inddragelse 
af nye bestyrelsesmedlemmer, overdragelse af 
arbejdsopgaver, formandspost m.m.
Målsætningen er fortsat at der vil blive sendt 
referat ud efter hvert bestyrelsesmøde og lagt på 
hjemmesiden, hvor datoer for bestyrelsens planlagte 
møderække også vil være at finde. De næste datoer 
for kommende bestyrelsesmøder frem til august 
2015 er den 30. marts, den 20. april, den 11. maj, 
den 1. juni og den 24. august.

Vedligeholdelsesplan
Foreningens vedligeholdelsesplan, udarbejdet i 
oktober 2014 er nu lagt på foreningens website. 
Vedligeholdelsesplanen er et vejledende værktøj i 
bestyrelsen arbejde med prioritering af foreningens 
økonomi og planlægning.
Vedligeholdelsesplanen er nu lagt ud på 
hjemmesiden, med forbehold for ændringer.

Fællesbadet
Fællesbadet trænger efterhånden til vedligeholdelse, 
og Brian vil i den forbindelse indhente tilbud på 
bl.a. udbedring af epoxy gulvet.

Administrationshuset
Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid aftale et møde 
med Rasmus fra Administrationshuset, hvor 
foreningens andelsøkonomi kan gennemgås og 
diskuteres. Det vil evt. ske på bestyrelsesmødet d. 
20. april.

Kælderisolering
Vi indhenter tilbud hos energibolig, med henblik på 
isolering af kælderlofter.

Forsikringer
Vi vil skabe overblik over foreningens 
forsikringsforhold, for at sikre at de er opdaterede 
mht. til pris og funktion.

Hjertestarter
Vi har diskuteret hvilke muligheder vi som en 
større forening kan skabe for at forbedre vores 
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af brand og 
evt. hjertestop.
Vi indhenter tilbud på hjertestarter og hvor den 
vil kunne placeres. Ligeledes indhentes tilbud 
på placering af brandslukkere i bagtrappernes 
kælderniveau
Godkendelse af byggeri inden ombygning
OBS! Alle beboere skal huske at søge om 
godkendelse inden evt. ombygninger. Vi møder 
stadig enkeltsager hvor der ikke er søgt om 
godkendelse inden ombygning. Dette vil skabe 
problemer ved salg af lejligheder.

EMU rapport (energi rapport)
Bestyrelse har gennemgået EMU rapporten og 
dannet sig et overblik over hvilken opgaver der 
mangler at blive lavet, og hvem der skal lave 
dem. Der vil ikke forekomme beskrivelse af alle 
punkterne her, men rapporten fra Energi Focus 
ligger på hjemmesiden.

    Pkt. 1,2,3,6 og 9 er lavet, hvor pkt. 4,5 og 10 er 
inden for beboernes eget ansvarsområde. Har man 
købt ny bruse-/køkkenarmatur, inden for de sidst 
år, burde pkt. 5 og 10 være opfyldt.

    Der er ved at blive indhentet flere tilbud til pkt. 8, 
som er kælder isolering. Bestyrelsen vil yderligere 
undersøge muligheder -og fordele ved lysstyring i 
trappeopgange, herunder undersøge det nuværende 
energiforbrug af lys i opgangene, samt økonomisk 
-og brugsmæssig gevinst ved anskaffelse af nye 
energibesparende vaskemaskiner til vaskekælderen. 
Henholdsvis pkt. 7 og 12.
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