A/B Skovledet
Referat af bestyrelsesmøde
21. juni 2020 kl. 10:30

Tilstede er:
Anett
Lisbeth
Bjarne
Jan
Lars
Ole

22
32
36
40
18
16

formand
kasserer
suppleant
suppleant
suppleant
sekretær, referent

1. Indledning: Formanden bød velkommen.
2. Valg af referent: Ole blev valgt som referent. Referatet omdeles til andelshaverne og
lægges ud på hjemmesiden www.ab-skovledet.dk.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referatet blev enstemmigt
godkendt.
4. Udskiftning af tagrender: Tagrenderne er nu skiftet. Stor tilfredshed rundt om bordet og
stor tak til Lars for at holde styr på tropperne.
5. Fugemand: Vi regner med at der kommer en fugemand i uge 39 for at reparere defekte
badeværelses-fuger. Mere herom, når vi kommer tættere på. Det blev også besluttet at få
tilbud fra et par fugemænd på udskiftning af alle udvendige fuger omkring døre og vinduer.
6. Fjernelse af mos på tagene: Dette har været drøftet på en tidligere generalforsamling og vi
tager punktet op igen på den kommende generalforsamling for at høre, om der er stemning
for at bruge ca. 10.000 kr. på, at få sprøjtet alle tage.
7. Generalforsamling bliver ifølge den nuværende plan afholdt onsdag 7.oktober 2020 kl.
19:00. Nærmere information udsendes senere.
8. Aflæsning af varmemålere foretages torsdag 30. juli fra kl. 19.Vi lægger en seddel med
mulighed for selv-aflæsning, når vi kommer tættere på.
9. Hækkeklipning ved fælleshuset foregår på søndag 5. juli fra kl. 9:00. Kom nu frisk. Der
vil være kolde drinks. Husk nu at foreningens hækkeklippere IKKE kan lånes denne
formiddag, og sørg for, at de er på plads og sat til opladning, hvis I låner dem om lørdagen.
10. Hundegøen: Vi får fortsat klager over voldsom hundegøen fra visse af vore boliger.
Bestyrelsen kan kun henstille. Skal der gøres mere, skal den enkelte beboer politianmelde,
men prøv først at snakke om problemet.

Bestyrelsen
Ole K. Sørensen
Sekretær
_______________________________
Anett Birkenfeldt, Formand
________________________________
Ole K. Sørensen, Sekretær
________________________________
Lisbeth Andersen, Kasserer

