
1. Bestyrelsen
2. Taget
3. Netværk
4. Ejendomsforsikring
5. Evt.

Ad 1 Bestyrelsen
Fremover holder vi bestyrelsesmøde en fast dag om måneden - nærmere aftales pr.
email. Kommunikationen højnes, således at alle små og store "sager", håndteret af
enkelte medlemmer af bestyrelsen, kommer ud til resten af bestyrelsen. Også
information om ferie og sygdom skal der gives en kort besked om.

Ad 2 Taget
Vi vælger at lade CEG udbedre den nye skade på taget ud fra følgende overvejelser:

Hvis vi vælger en anden entreprenør end CEG, kan 5-års garantien blive
undermineret, da det ved en fremtidig skade kan diskuteres, om det er den ene
entreprenør eller den anden der har ansvaret. Endvidere kender Gregersen til tagets
specifikke konstruktion i forvejen.

Ad 3 Netværk
Mandag d. 28/7 havde vi besøg af en konsulent fra Indienet som besigtigede huset.
Vi har nu modtaget et tilbud fra Indienet på etablering af et lokalnetværk til data, og
yderligere lokalnetværk til telefoni og til antennesignal. (Den eksisterende
antennekabling er ejet af Tele Danmark.)

Tilbuddet ser fornuftigt ud, både hvad angår pris og detaljebeskrivelse. Dog rejste
gennemlæsningen på mødet et par spørgsmål, som er blevet sendt videre til
Indienet.

Vi er som forening forpligtet til at levere DR1 DR2 og TV2 til vores medlemmer gratis.
Derfor overvejer vi at etablere en tagantenne, der giver den enkelte andelshaver
mulighed for at erstatte det dyre TDC Kabel TV, indtil der bliver gravet fiber ned ude i
Absalonsgade, med deraf følgende mulighed for digitalt formidlet kabel TV fra TDC's
konkurrenter.

Når vi har fået svar fra Indienet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi
beslutter for eller imod et lokalnetværk etableret af Indienet.

Ad 4 Ejendomsforsikring
Vi har fået et tilbud om en ny ejendomsforsikring, der kun koster ca. det halve af den
nuværende, hvilket betyder en besparelse på ca. 4.500 kr. om året. Beslutningen om
at opsige den gamle forsikring er udsat til næste møde, hvor Jesper finder papirerne,
der sammenligner den nye og den gamle forsikring.

Ad 5 Eventuelt
Glenn har bedt Jan Holbæk bestille ny bagdør. Leveringstid ca. 8 uger. Vi skal selv
male og isætte døren. Ordnes evt. sammen med resten af gårdarbejdet på en
arbejdsdag.

Vi køber en ny ABF Håndbog, da den eksisterende er ca. 6 år gammel.

Næste møde d. 1/9 kl. 20.30 hos Jesper


