Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 3/1-2017
Tilstedeværende: Kurt, Charlotte, Ulla, Anette, Anita
Fraværende: Morten, Lillian
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift referater
Referatet fra forrige møde var endnu ikke udarbejdet.
Nyt fra kontoret og formanden
Morten var syg - så intet nyt fra kontoret.
Kurt:
Har haft et ganske kort indledende møde med YouSee, som i løbet af den kommende måneds tid vil
udarbejde et tilbud på opgradering af vores anlæg. Så må vi på den baggrund overveje, om der skal
indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde - eller om der er behov for at indhente tilbud fra andre
leverandører. Udfordringen kan være, at YouSee tilsyneladende er den eneste udbyder, der leverer så
mange forskelligt-sprogede kanaler.
Haver
Kort brainstorm - udfordringen på nuværende tidspunkt er, at vi stadig intet nyt har hørt om status på en
evt. etablering af tagboliger. En diskussion omkring haver/altaner vil primært blive relevant, hvis der skal
etableres tagboliger, hvor det kunne hensigtsmæssigt at benytte opsætningen af stilladser til en samtidig
renovering af altanerne; herunder evt. etablering af haver. Vi afventer derfor en status på byggeriet.
Bordet rundt
Ulla: Der bør foretages en gennemgang af badeværelsesvinduerne mhp at få udskiftet de gamle - dvs. de
som ikke allerede er udskiftet til alutræ. Der er en del af de gamle, som er ved at rådne, og hvor der derfor
er risiko for, at fugt trænger videre ned i murværket. Det blev aftalt at sætte dette i gang.
Ulla: Stillede spørgsmål ved om den nuværende løsning med 100% kommunal anvisningsret er optimal tages i flg. Kurt op til overvejelse hvert 2. år.
Ulla: Der modtages meget begrænset information fra KAB om nye beboere. KAB kontaktes for at høre, om
man ikke kan få oplysninger om antal voksne/børn - i stedet for blot navnet på lejeren.
Godkendt den 7/3-2017

