
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 1.9.03 (Jan, Glenn, Jesper)

Dagsorden:
• Forsikring
• Forberedelse netværk
• Almene vedtægtsændringer
• Gregersen
• Plankeværk

Forsikring
Glenn sammenligner forbehold og selvrisiko mellem ny og gammel forsikring, så vi
kan træffe beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Forberedelse af netværk
Der er enighed om at vi (best.) anbefaler tilbuddet fra Indienet. Etablering af nettet vil
koste hhv. ca. 34.000 kr. hvis vi selv trækker kabler, og ca. 52.000 hvis Indienet skal
gøre det for os. Priserne er vel at mærke inkl. moms og kabling for både data,
telefoni og tv/radio. Likviditet: Jan snakker med Vest.Adm.

Leverandør/udbyder: Efter netværket er etableret skal der skaffes en internet-
udbyder. CyberCity Erhverv synes at være det mest oplagte.  Jan finder priser på en
2Mbit-forbindelse (kan evt. opgraderes senere)

Afskrivning på etablering: I de enkelte lejligheder eller på foreningsniveau? Jan
undersøger AB Skydebanens afskrivningsprincip (dørtelefonprincippet)

Vedtægtsændringer: Etablering af lokalnetværk vil kræve vedtægtsændringer (bl.a.
regler for brug). Vi benytter skydebanen.net's vedtægter som skabelon.

Der skal afholdes en extraordinær GF for at vedtage etablering af netværket, og
vedtægtsændringerne. Der skal runddeles følgende før GF:

- opsummering af projektidé i klar tale (Jan)
- Vedtægtsforslag (bestyrelsen)
- tilbud fra Indienet (Jan)
- Materiale fra CyberCity (Jan)

Revision af almene vedtægter
Bestyrelsen laver et udkast til revision af de almindelige vedtægter.

Byfornyelse
Jens Harild har i et brev afvist Gregersens ønske om at få udbetalt det resterende
beløb på ca. 45.000 kr. Jens har afvist dette med henvisning til, at arbejderne endnu
ikke er færdiggjort. Vi er på linie med Jens Harild i hans afvisning af Gregersens
ønske om betaling.

Plankeværk
Vi har fået en regning på ca. 4.000 kr. for etablering af plankeværket (forskel til trad.
trådnet-hegn). Jesper ringer og hører om evt. nedslag pga. manglende maling. Hører
også om/hvornår der kommer tag på skraldeskur, da spær ikke er malet ovenpå.

Næste møde
D. 11.9.03 hos Jan


