Referat AB-møde d. 7/9, Ejendomskontoret:
Ordstyrer: Bendte H.
Referent: David
Godkendelse af referat – ikke foreliggende… vi laver ny procedure: Referenten sender til formand +
næstformand, som så sender videre.
Nyt fra Adm.:
Parkering: …. Er trådt i kraft. Rema-1000 meddeler at det nu gælder P-regler aftalt med dem,
for HELE deres P-plads, altså udvidet fra de 24 pladser det var i starten. P-Pladsen imellem afd. 1 og 2 kan
være lidt forvirrende, det ser adm. på. Firma-biler kan blive registreret, hvis beboeren er tilmeldt som
bruger af bilen og det er blevet registreret hos Administrationen.
Medarbejder-dage: Fre. 10/9 og tors. D. 23/9 medarbejder-dage med kursus m.v. hvor der er
lukket på Administrationskontoret.
Regnskaberne er på vej, regnskabsmedarbejder med på næste ordinære AB-møde.
Beboermøde: 28/10 er der Beboermøde. Formandskabet ser på indkomne forslag sammen
med Lisa op til mødet.
Forsikring: Forsikrings-udbud lavet af OB, som gi’r en besparelse på kr. 110.000,- ca.
Protector Forsikring (Norsk selskab) vandt udbuddet.
Åbningstider Administrationen: Der er lidt ændrede åbningstider – der vil være bedre
mulighed for at lave personlige aftaler, men selve åbningstiden bliver lidt mindre – se OB’s dagsorden ang.
Tidspunkter, vedlagt.
Rengøring har været i udbud – der er en vinder som bli’r offentliggjort i næste uge. Vi skal
være helt skarpe på hvad der er købt af rengøring, og hvad der ikke er en del af opgaven. Og så er det et
krav fra AB, og GE generelt, at de er på danske overenskomster. Adm. ser om der er mulighed for at
kontrollere.
Vild med vilje: Sommerfugle-laver og projekt til foråret.

Formanden, nyt fra: ”Kom og mød AB”, bli’r nu kl. 16.30-17.00 første tirsdag i måneden
1/10 Julefrokost for AB Vestergården.
Valg til AB på Beboermødet: Alle på nær Ruth stiller op.
På face-book side om GE har der været skriverier om dårlig formulering på skrivelse om
udskiftning af varme-målere på radiatorer. Det kunne forstås som om selve radiatorerne skulle skiftes.

Nyt fra medlemmerne: Intet.
Nyt fra udvalg: Vaskeri-udvalg har møde d. 14/9.

Punktet evt.: Der er en stank af tis i en af kældrene i afd. 4….

