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Afdelingsmøde afholdt

D. 27. maj afholdte vi afdelingens årlige ordinære afdelingsmøde. Følgende
punkter blev vedtaget / godkendt:

Regnskab for 2012 og budget for 2014.

Ny lokal husorden (med mindre tilrettelser).

Sekretariatsaftale med Lejerne LO.

Frivillig køkkenrenovering via råderetten.

Portrenovering samt aftræk til vaskerierne

Derudover blev Lasse genvalgt som formand for bestyrelsen, og Lone blev genvalgt
som medlem af bestyrelsen.

Henrik og Arielle blev valgt som nye suppleanter.

Dermed kan vi i bestyrelsen fortsætte hvor vi slap, og i kender jo allerede vores måde
at gøre tingene på. Dette vil der naturligvis ikke blive ændret på. Information om
køkkenrenovering samt LLO-aftalen, ny husorden og referat fra mødet vil blive udsendt
så snart det ligger klart.

Til alle de fremmødte: "Tak for en produktiv aften og for fremmødet."

Fejl og mangler efter Helhedsplanen

Der er blevet udsendt en fejl / mangelseddel til registrering af forringelser
sket i lejemålene under Helhedsplanens gennemførelse.

Vi vil gerne opfordre ALLE, til at få noteret de ting der måtte være og
derefter kontakte ejendomskontoret for at få lavet en aftale om et syn i lejemålet.

Det er din garanti for er du ikke skal betale for noget af dette ved fraflytning, og
vores måde at kontrollere at det vi har fået leveret er i overensstemmelse med aftalerne.

Sidste frist for registrering af fejl / mangler er 30. juni 2013

 

 

 



 

 

  

Ny varmemester

Som du måske allerede ved, har vi her
pr. 31. maj sagt farvel til Jesper
på Ejendomskontoret. Jesper har selv
valgt at søge nye udfordringer. Som
erstatning har vi ansat Ken, og det er
vores klare opfattelse, at Ken vil falde
hurtigt til og fortsætte hvor Jesper slap
med et smil på læben.

Kælderrum

Vi står overfor en snarlig opmærkning af kælderrum og bi-lejemål. Derfor vil vi
gerne opfordre alle beboere til at mærke deres rum med tilhørsforhold
(adresse eller LB.nr.) Gerne som et stykke papir eller lignende opsat på
døren. Det ville lette vores opgave betragteligt.

Post

Nogle beboere her i afdelingen har en aftale med Postdanmark om levering
af post via brevsprækken i hoveddøren. Har du en sådan aftale, er det
vigtigt at du kontakter bestyrelsen / ejendomkontoret for at gøre
opmærksom på dette.

I tilfældet vil din postkasse nemlig blive låst, og du slipper derved for at skulle
fjerne reklamer m.m., som ikke er leveret af Postdanmark. 

Derudover skal vi vide det af hensyn til omdeling af diverse materiale fra afdelingen /
AAB.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


