Bestyrelsesmøde 14/5/2019
Nyt fra formanden
 KAB har sendt liste over mails til alle beboere, Teis har
tjekket at vi har mailadresser til alle beboere
 Udendørsbelysning
o Bravida kommer på tirsdag. Har godtaget at
acceptere det som en sag under garanti.
Tilsyneladende er der styr på BA nu, men nu er der
problemer med udendørslyset på Amagerfælledvej
 Fejl på fjernevarmeenheder er til stadighed ikke udbedret
alle steder. Sag under garanti
 P-aftale: P-firma vil ikke ændre bindingsperioden (12 mdr.
og 3 mdrs. opsigelsesperiode.) Svend fra 3B ville ikke
underskrive den foreslåede kontrakt. P-firma vil ikke
ændre bindingsperiode men vil gerne ændre
opsigelsesperiode til 1 mdr. Vi kan godt lave ændringer
inden for de 12 mdr., for eksempel tilføje betalingsmodul
 AB+ erfa-møde i torsdags: indtrykket af at KAB har helt
styr på AB+ holder tilsyneladende ikke stik. AB+-afdeling
Sundbyvang (Løvstikkevej) har god hjemmeside med gode
vejledninger til vedligehold mv. (loevstikkevej.dk) som
teknikgruppe måske kan se over skulderen.
 Problemer med vinduer og døre: døre (altan) skal smøres
og justeres 2 gange årligt. Teknikgruppe bedes udarbejde
guide
 Medlemsmøde i foreningshuset (Sundholm 8) den 21. maj
 Repræsentantskabsmøde i 3B 6. juni
 25. juni: første 5 års syn med Byggeskadefonden
Vinduespudsning
 Aftalen var 2 dage, de har brugt 4 dage, og resultatet er
ikke tilfredsstillende. Andersen og Andersen kostede knap
40.000 kr. Vi fornyer ikke kontrakten
 Vi prøver Rebteknikerne, som har givet et tilbud på 40.000
kr. for et år
Cykelrazzia den 26. kl. 15.
Aktivitetsgruppe sætter cykeltape på alle cykler en uge i forvejen.
Nyt fra bestyrelsen nyhedsbrev
 Cykelrazzia
 Dato for arbejdsdag i efteråret. Formandsgruppen
beslutter (find i samme ombæring datoer for 2020).
 Vinduespudsning





Ny mail
MgO-tjek
P-aftale

I kalenderen
26. maj 2019: bestyrelsens arbejdsdag – cykeloprydning
11. juni 2019: bestyrelsesmøde
20. august 2019: bestyrelsesmøde
Budgetformøde med KAB? Hvornår?
Afdelingsmøde dato? KAB kommer ikke til at bidrage, modsat
hidtil med 3B.
Anne følger op på ny hjemmeside.

