Bestyrelsesm Ødefor Åparken 6, 8000 Aarhus C. 21.09.20Tilstede: Axel schutt, Per Dahl Christiansen,
Jens Skærbæk (referent), Lisa Hahl Nielsen (suppleant)

7.

Arbejdsdagen

c.
2.

-

hvem ggr hvad?

a. Jens skriver reminder på Facebook
b. Vi prøver at finde arbejdslise fra tidligere

i DropBox, og ellers laver Per udkast dertil.
Vicevært sørger for der er rengøringsmidler, strips til rykler samt koste mv. De
orienteres ved mail ved Jens

Nye vinduer, altandøre og fuger - der kommer en tømrer i morgen kl 70, fra somme firma
som lovede indgangspartiet. Hvad skol det koste.
Besøg at lømrer/glarmester Gjerrulf Silkeborg d.d. med Axel. Der ønskes
altandobbelt døre til alle lejligheder. Der ønskes vendbare vinduer på altan-siden.
Der laves tilbud inden for ca 14 dage. Axel kontakter gjerruld mhp om der kan laves
altandøre uden underkant. Derudover evt lås.

a.

b.

3.

Per indhenter 3. tilbud.

I den sammenhæng en snok om finonsiering

a.

-

cash

fro den enkelte eller fordelingstol...
til at regne

En enig bestyrelse inkl suppleant har besluttet, at fordelingstallet bruges

den enkeltes lejligheds udgift.

4.

Nye

fuger i bod - nogen der vil være med i en pulje.
a. Der lægges seddel i postkasser om der ønskes at gå sammen om fugeskift på
badeværelser ved Per.

5.

Kort info om vores containere i Åparken.
Der er kommet ekstra container ved 2 og 4. Grundejerforening betaler for alle
containere.

6.

Udskiftning af vandrør - og igangsætning of samme..
Per har haft kontakt med NewSec. Der arbejdes på om forsikring kan betale skift af
vandrør. Bestyrelsen har d.d. besluttet at der snarest igangsættes udskiftning af
relevante rør mm. (se tilbud 15/6-20 2.722,20 + moms ved Flemming Sørensen,

a.
a.

Hinnerup.

7.

8.

- hvod skøl de lave...?
Skal på fast første punkt på dagsorden og de inviteres
kunne være til stede ved dette punkt på dagsorden.

Viceværter

a.

Novneskilte

a.

-

til bestyrelsesmøder for at

kvote....

1. navneskilt betaler ejerforeningen, men derefter betaler ejer for nyt navneskilt.
Viceværter holder styr på dette.
Nyt møde: Axel indkalder når vi har tilbud på vinduer.
70. Evt:
Ad vaskekort. Ej mo&aget svar fra 9 lejligheder. 5 bruger vask, 10 bruger

9.

a.

tØrretumbler.
Der ønskes månedlig oversigt over budgettet for vaskekort/tørretumbler., som kan

b.
AxelSchiitt

ses ved bestyrelsesm Øde.

Der er usikkerhed om hvilke tidspunkter, emhætten suger. Der er oplevet
mangelfuld udsugning fra ventilationskanaler flere lejligheder Per kontakter.NewSec.
Per Da

Jens Skærbæk
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