Referat af bestyrelsesmøde 26.februar 2020

I forbindelse med gennemgang af ejendommen til brug for udfærdigelse af ny
tilstandsrapport blev der konstateret skader og mangler på flere faldstammer og gulvafløb
i alle 3 kældergange. Nogle af skaderne skal der gøres noget ved hurtigt, og vi har derfor
lavet en aftale med Petersen & Olsen VVS, at de udbedrer samtlige skader.
I nærmeste fremtid vil Østkystens Entreprenørselskab grave op i bed/græsplæne ved
kælderrum nærmest nr. 122, idet der er fugt på indersiden af væggen i den kælder, hvor
varmerørene føres ind i blok 1.
Legehuset på legepladsen er desværre flere steder ved at rådne op, og søm og skruer
stikker ud. Vi har vurderet, at det ikke længere kan repareres, og det vil snarest blive revet
ned. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til, hvad der skal ske.
Der har blandt beboerne været stor interesse for at få installeret nye sikkerheds
hoveddøre. Vi vil derfor gå videre til leverandøren for at forhandle en god pris.
Der vil komme nærmere besked herom, hvorefter den enkelte beboer selv skal kontakte
leverandøren direkte for bestilling.
Bestyrelsen vil indhente tilbud fra flere internet-udbydere, således at der kan være et
alternativ til YouSee’s internet.

Husk at nye vedtægter og husorden skal drøftes og vedtages på

ekstraordinær generalforsamling d. 25. marts kl. 19 i fællesrummet.
Der udsendes indkaldelse vedlagt diverse bilag.
Mød op og gør din indflydelse gældende !

Hilsen
Bestyrelsen

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.
Som forsøg vil vi i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som
beboerne ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen eller på anden måde
bortskaffe.
Kontakt en fra bestyrelsen, hvis I gerne vil af med storskrald. Bestyrelsen vil da vejlede
jer i, hvordan dette kan foregå.
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig på
formand@jaegerhaven.dk. Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes.
Der står mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside: www.jaegerhaven.dk

