Ejerforeningen Jægerhaven
Referat
Opfølgningsmøde onsdag den 28. juni og de 16. august 2017

Til stede

Ved mødet den 28. juni: Jørgen Mellerup, Torben Lauritsen, Pauline Nöel og Helle Ansvarlig
Bregninge
Afbud: Lis Bentin.
Ved mødet den 16. august: Jørgen Mellerup, Torben Lauritsen, Pauline Nöel, Lis
Bentin, Helle Søndergaard og Helle Bregninge
Dagsorden
1. Nyt fra formanden
ved mødet
2. Økonomi
den
28.
3. Budget for kommende regnskabsår
juni
4. Mødet den 16. august, hvor der er følgende punkter: Gennemgang af
regnskab, kommende budget, forberedelse til generalforsamling herunder
valg og indkomne forslag.
Ad 1

Vaskerikort: Der er pt. udleveret ca. halvdelen af kortene – 41. Der er meningen,
at alle skal have et kort, da det er knyttet til lejlighederne.
Brochure: Alle har nu fået en brochure udleveret. Der har generelt været gode
tilbagemeldinger.
Hjemmeside: Er lige ved at være oppe og køre. Bliver endeligt opdateret
Udearealer: Alle arealer er ved at være trimmet. Der bliver taget hånd om de
døde planter.
Vandmålere: Administrationen skal rykkes med hensyn til rentabiliteten af
vandmålere.
Garagesagen: Administrationen rykkes for, hvor sagen ligger pt..
Asfalt: Firmaet rykkes.
Bestyrelsen har drøftet muligheden for en uvildig undersøgelse af varmemålere.
Administrationen rådføres.
Malerarbejde: Jørgen indhenter tilbud.
Optegning af parkeringspladsområdet afsluttes snarest.
Der bliver undersøgt, hvornår vores nuværende aftale med Yousee udløber og
hvilke konsekvenser, det vil få.

Ad 2

Viceværten holder ferie i uge 33, 34 og 35. – Vikar er rekvireret.
Intet nyt. Budgetterne overholdes.
Restanceliste: Der er et lille antal beboere, der figurerer på listen. Bestyrelsen
henstiller til, at man betaler til tiden således, man ikke kommer på denne liste.

Ad 3

Budget for det kommende regnskabsår:
Jørgen taler med Administrationen herom (Helle Søndergaard).

Jørgen
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Suppleanterne vil, ved fremtidige møder efter Generalforsamlingen, blive inviteret
med.

Ad 4

Gennemgang af regnskab med Helle Søndergaard fra Administrationen:
Det ser fint ud – ingen større nyheder.
Kommende års budget og forberedelse til generalforsamling: Gennemgås og
drøftes med Helle Søndergaard
Serviceaftalen med Electrolux opsiges.
Torben og Jørgen indhenter malertilbud.
Sætningskaden ved gavlen nummer 120: Helle Søndergaard kontakter
Wemmelund med henblik på bestigelse.
Sagen om de døde planter: Jørgen har taget adskillige billeder og samler sammen
til at sende en sag/klage.
Indkomne forslag:

Referent Helle Bregninge

