Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov
www.vejlbyparken-b.dk

REFERAT
Bestyrelsesmøde 10. marts 2016

Tilstede:

David Jensen

(DJ)

Formand

Aase Rafn

(AR)

Næstformand

Kristine Larsen

(KL)

Sekretær

Charlie W. Jørgensen

(CJ)

Bestyrelsesmedlem

Rune

(RL)

Bestyrelsesmedlem

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. februar 2016.

3.

Konstituering af ny bestyrelse.

4.

Generalforsamling 2016

5.

Meddelelser

6.

Eventuelt

7.

Næste møde

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. januar 2016
Godkendt
Ad 3. Konstituering af ny bestyrelse
Aase Rafn fortsætter som næstformand og Kristine Larsen har påtaget sig opgaven
som sekretær. Charli Jørgensen og Rune fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Susanne Skaaning er 1. suppleant og Maria Andersen 2. suppleant.
David Jensen fortsætter som formand (valgt af generalforsamling 2015 for to år)

kontakt: bestyrelsen@vejlbyparken-b.dk

Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov
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Ad 4. Generalforsamling 2016 - Punkter fra generalforsamlingen blev gennemgået.


Da flere beboere har oplevet dårlig lugt i deres badeværelse, blev det
besluttet at give alle tagventiler et eftersyn.



Ved lejlighed vil David sammen med tømrer kigge på omfanget af problemer
med træk og om det kan afhjælpes på en for ejerforeningen forsvarlig vis.



Der rekvireres tømrer til reparation af branddør.



Tilbuddene på maling af opgange blev gennemgået og vores ”husmaler”
Jørgen Rasmussen (JR) kommer til at forestå opgaven med maling af
opgange. For at få det bedste tilbud, havde budgiverne fået relativt frie
hænder til, at bestemme hvornår de ønskede at udføre arbejdet. JR har først
mulighed for at påbegynde arbejdet til efteråret, hvilket desværre betyder
renoveringen bliver udskudt ca. 6 måneder ift. hvad bestyrelsen håbede på.
Men prisforskellen mellem tilbuddene var så stor, at bestyrelsen ikke er i tvivl
om det er det rette valg. Til gengæld bliver den samlede renovering mere
fortløbende, da den vil forløbe fra efterår 2016 og blive afsluttet i første
kvartal 2017. Der startes selvfølgelig med opgang 40 som besluttet ved
lodtrækning på generalforsamling.
Tilbud på tæpper – Kvorning Tæppehus havde det bedste tilbud og da blok C
har brugt dem med stor tilfredshed er vi derfor helt trygge ved dette valg.
El-firma til opsætning af lamper er der ikke taget stilling til endnu, da vi fortsat
undersøger forskellige løsningsmodeller.

Ad 5. Meddelelser


Grundejerforeningen afholder generalforsamling den 30. marts 2016. David
og Charli deltager.



Bestyrelsen har modtaget 2 klager over en hund, der står og gøer både dag
og aften. I vores vedtægter står der helt klart, at man gerne må have hund,
men den må ikke være til gene for andre beboere, hverken ude eller inde.
Bestyrelsen kontakter ejerne.

Ad 6. Eventuelt
Intet.
Ad 7. Næste møde
Næste møde afholdes 19. april 2016 kl. 18

kontakt: bestyrelsen@vejlbyparken-b.dk

