
	  

	  

Ekstraordinært	  bestyrelsesmøde:	  30-‐07-‐2012	  

	  

Følgende	  personer	  kommer	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  den	  06-‐08-‐2012:	  
Hele	  bestyrelsen	  
Fra	  Datea	  kommer:	  Jacob	  Lindvad,	  Peter	  Mejer	  

	  

Spørgsmål:	  

• Ingen	  spørgsmål	  er	  modtaget	  

	  

Betaling	  på	  dette	  projekt:	  

• Man	  begynder	  først	  at	  betale	  af	  på	  byggeprojektet	  når	  projektet	  er	  færdigt.	  
• Huslegestigningen	  gælder	  fra	  regnskabsårs	  starter	  den	  30-‐06	  

	  

Der	  er	  blevet	  sat	  en	  kloak	  ingeniør	  på	  vores	  kloak	  projekt.	  

Skybruddet:	  

• Vi	  bliver	  nød	  til	  at	  sætte	  en	  advokat	  på	  vores	  forsikringssag	  med	  Almindelig	  Brand	  angående	  
skybruddet.	  

• Der	  er	  ikke	  kommet	  nogen	  endelig	  opgørelse	  fra	  Polygon	  angående	  opmagasinering	  og	  bortkørsel	  af	  
genstande	  i	  kælderen.	  

Sommerfest:	  

• Vi	  har	  ind	  til	  videre	  fået	  11	  deltagere	  til	  sommerfesten.	  

	  

Hjemmeside:	  

• Ny	  hjemmeside	  er	  færdigt	  og	  vil	  være	  tilgængelig	  den	  31-‐07-‐2012.	  
• Alt	  er	  endnu	  ikke	  tilgængelig	  på	  hjemmesiden,	  så	  derfor	  vil	  der	  løbende	  komme	  mere	  info	  på	  denne.	  



• Husk	  at	  tilmelde	  dig	  nyhedsbrevet	  på	  vores	  hjemmeside.	  

	  

Kælder:	  

• Tremmebure	  er	  ved	  at	  blive	  sat	  op,	  og	  vi	  er	  gået	  op	  i	  sidste	  fase.	  
• Tremmeburene	  må	  ikke	  tages	  i	  brug	  endnu	  da	  vi	  har	  fået	  rotter,	  Dette	  skal	  der	  tages	  hånd	  om	  ført	  da	  

det	  eller	  vil	  blive	  betydeligt	  svære	  og	  dyre	  at	  bekæmpe	  dem.	  
• Vi	  er	  gået	  i	  gang	  at	  finde	  ud	  af	  hvem	  der	  skal	  have	  hvilke	  tremmebure,	  og	  derfor	  vil	  alle	  lejligheder	  få	  1	  

manila	  mærke	  i	  deres	  postkasse.	  Beboeren	  skal	  derefter	  skrive	  deres	  navn	  og	  adresse	  på	  dette	  mærke,	  
og	  sætte	  det	  på	  det	  kælderrum	  som	  du	  havde	  før.	  Vi	  vil	  derefter	  gå	  det	  hele	  igennem	  og	  uddele	  
rummene	  efter	  bedste	  evne.	  	  ALLE	  BEBOERE	  AHR	  SOM	  UDGANGSPUNKT	  RET	  TIL	  1	  TREMMEBUR	  
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