Ad 3. Forberedelse af næste bestyrelsesmøde
Vi har følgende punkter på programmet:
• Lokalnetværk til TV og internet
o Beskrivelse af GF-forslag (Jan)
• Ordinære vedtægtsændringer (herunder husorden)
o Gennemgang af de seneste ændringer
o Beskrivelse af GF-forslag (Jesper)
• Internet-relaterede vedtægtsændringer (herunder brugeraftale)
o Indflettes i de kommende ordinære vedtægter
• Status på byggesagen
o Beskrivelse af det seneste sagsforløb
• Fælles arbejdsdag til oprydning i gården
Antenne
Kan monteres på skorstenen. Glenn kontakter nr. 26, mhp. at dele udgiften. Dog vil de nok
først være interesserede, når de selv får etableret et netværk til tv.
Svampeundersøgelse
Bestyrelsen har sendt en forespørgsel (til) vedr. svampemanden:
" Er der nogen der ved, om konklusionen i svampemanden Jønssons rapport ,på nogen måde
holder Jagtvejens forsikringsselskab ansvarlig, hvis det skulle vise sig, at der alligevel er
svamp? Eller sagt på en anden måde..: Har Jønsson et "fornuftigt" incitement til at foretage
en grundig undersøgelse, eller bør vi få en uvildig konsulent til at kigge på tingene?"
Arbejdsdag og husmøde
Der skal flyttes borde og stole i kælderen, fejes blade, flytte et træ og nogle buske i beddet og iøvrigt alm. oprydning. Derefter husmøde med kaffe og the. Endnu ikke bestemt hvor...
Der bliver inviteret til mødet på opslagstavlen, hvor alle kan skrive punkter på, som de gerne
vil vende på husmødet.
Malins fremleje
Malin har nu udfyldt en fremlejekontrakt og underskrevet den sammen med sine lejere. Dog
har hun ikke holdt aftalen om, at bestyrelsen skal have en kopi af kontrakten til godkendelse.
Jesper kontakter hende snarest.
Forsikring
Bestyrelsen underskrev den nye forsikringskontrakt. Vores assurandør opsiger vores gamle
aftale.
Inden næste møde:
Renskrivning af netværksvedtægter (Jan)
Udkast til brugeraftale (Jesper)
Indfletning af netværksvedtægter i ordinære vedtægter (Jesper)
Udkast til husorden (Glenn)
På næste møde:
Gennemgang af vedtægter, brugeraftale og husorden
Gennemgang af GF-oplæg til vedtægtsændringer
Gennemgang af GF-oplæg til etablering af netværk
Næste møde torsdag d. 11/12 kl. 20.00 hos Jesper (aflyst)

