Bestyrelsesmøde 9. feb 2012
Til stede: Arne Jensen (AJ), Bodil Sørensen (BS), Flemming Sørensen (FS) (ref).
Afbud: Pernille Poulsen, Peter Nyholm Jensen, Thorkild Lykke, Hanne Jørgensen

Referat
1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.
2.

Orientering
Låger i cykelskure er isat
før jul. FS undersøger om det er muligt at etablere smæklås i de nye
døre
– og hvad det evt. koster.
Der har været vand i
betondækket i loftet i Sundby Parkvej 6, 3.th. Det vides ikke hvordan
vandet er kommet ind. Jimmi og EKJ er sat på opgaven.
Et vindue i Sundby Parkvej 7,
4.tv har været revnet. Der er indsat nyt vinduesparti og regningen
er
sendt direkte til Codan.
Nyt indbrudsforsøg i
kælderen. Det lykkedes ikke at bryde ind i kælderrummet, men døren er
svært beskadiget. Målet har formentligt – igen – været 2 cykler.
Med baggrund i mange – og
dyre - skader i de sidste 2 år har Codan ændret vores
forsikringsvilkår så
vi nu har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

3.

Nyt fra grundejerforeningen
Parkering

Der er før jul udleveret nye parkeringskort. Udformningen svarer ikke helt til ønskede, idet de 2
gæstekort ikke er påtrykt ”Gæstekort” og at de kun gælder for et år. Vi får nye kort igen i 2013 – uden
beregning.
Grundejerforeningen ønsker de enkelte etapers holdning til at begrænse det samlede antal parkeringskort
til 2 og en lavere vægtgrænse for varevogne, f.eks. til 2.500 kg totalvægt. Punktet udsat til næste møde.
De grønne områder
Aftalen med Skælskør Anlægsgartnere er opsagt og ny kontrakt er indgået med H. N. Service.
4.

Skralderum
Der hensættes papkasser og

andet affald i skralderummene. Jimmi foreslår aflåsning, men

bestyrelsen
vil afvente og se om det ikke kan lykkes at opdrage beboerne til alene at
husholdningsaffald i containerne.
BS laver udkast til
5.

komme

orienteringsskrivelse.

Cykler
I henhold til husordenen må
der ikke være cykler foran opgangene, i opgangen og på repos`en.
AS laver udkast til
orienteringsskrivelse.

6.

Forberedelse af 5 års gennemgang

Udsat
7.

Generalforsamling
Regnskab.
En budgetkontrol for 2011 viser at der bliver et pænt overskud efter at der er hensat
175.000 kr. til oliering.
AJ og FS har budgetmøde hos

8.

Dan-ejendomme d. 8. marts 2012.

Næste møde

Fastsættes senere.
9.

Eventuelt

En beboer har fremsendt forslag om at undersøge mulighederne for en samlet og mere fordelagtig aftale
med YOUSEE. BS tager kontakt til YOUSEE og vil samtidig undersøge andre muligheder for at få
billigere TV.

