Referat af bestyrelsesmøde i E/F Gamle Christianshavn d. 6. juni 2007
Til stede: Niels Fink Ebbesen (15, 2.tv), Arne Bjerre Hårbo (15, 4.th), Knud Werlin (23, 4), Peter
Filtenborg (17, 5.th), Sophie Winther (25, 2.tv referent)
1. Peter Filtenborg blev budt velkommen i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem.
2. Bestyrelsen genvalgte Knud Werlin som formand. Bestyrelsen tiltrådte forretningsordenen,
samt de tidligere bestyrelsers beslutninger anført i bestyrelsesmanualen.
3.

Bestyrelsen havde ikke modtaget referat fra generalforsamlingen. Der rykkes herfor samt
for dato og indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling i forlængelse af den
ordinære generalforsamling.

4. Maling af bagtrapperne påbegyndes i september.
5. Maling af vinduer udvendigt og træværk på kviste mod gaden påbegyndes i juni.
6. Bestyrelsen har udleverer nøgle til opgangsdørene til City Mail (lovkrav).
7. Der er etableret belysning ved kældernedgangen til Mejeriet og Snedkeren.
8. Bestyrelsen behandlede henvendelse fra Margot Jørgensen om vedligeholdelse af
vinduer. Bestyrelsen udarbejder et svar til Margot Jørgensen.
9.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19. juni 2007

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Gamle Christianshavn d. 19. juni 2007
Til stede: Niels Fink Ebbesen (15, 2.tv), Arne Bjerre Hårbo (15, 4.th), Knud Werlin (23, 4), Peter
Filtenborg (17, 5.th), Sophie Winther (25, 2.tv referent)
1. Bestyrelsen godkendte referatet af sidste møde.
2. Dato for sommerfesten 2007 blev fastsat til 18. august.
3. Vandindtrængning fra lejlighed i Prinsessegade 1 mod kælder er blevet vurderet af
rådgiver. Det er konstateret, at vandet stammer fra lejligheden ovenover grundet utæthed i
gulvafløbsskål.
4. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke må parkeres i passagen.
5. Henstillede effekter på loftet – særlig over nr. 15 - vil blive fjernet uden varsel. Der er tale
om relativt store mænger, hvorfor bestyrelsen besluttede at bestille et rengøringsfirma til
rydning af henstillede effekter på loftet.
6. Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaverne i forbindelse med altansagen med henblik
forberedelse af den ekstraordinære generalforsamling om samme.
7. Faktura blev gennemgået og godkendt. Status for budget blev gennemgået. Bestyrelsen
godkendte budgettet for 2007. Budgettet viser en samlet stigning på 3 %.
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. august 2007.

