
 

Opfølgningspunkter  for  SWE  og  Bestyrelse,  oktober  2013,  referat    
	  
Tilstede	  7.	  oktober:	  Eva	  Margrethe	  Madsen,	  Marie	  Hindhede,	  Denis	  Bowers,	  Hanne	  Müller	  og	  Rikke	  
Ludwigsen	  
	  
Mødets	  varighed:	  16.30-‐20.30	  
	  
Tilstede	  21.	  oktober:	  Eva	  Margrethe	  Madsen,	  Marie	  Hindhede,	  Denis	  Bowers,	  Rikke	  Ludwigsen	  og	  Arne	  
Gottlieb	  
	  
Afbud:	  Hanne	  Müller	  
	  
Mødets	  varighed:	  	  16.30-‐19.30	  
	  
OBS:  i  oktober  måned  har  bestyrelsen  arbejdet  med  projekt  ensretning  af  boligafgift.  Herudover  er  alene  
behandlet  helt  akutte  sager.  Rapportering  på  de  pågældende  områder  er  anført  her  nedenfor.  
 
	  
	   	   Følgende  er  blevet  besluttet  
	   SWE-‐punkter   	  
	   Ensretning	  af	  boligafgift	  	   Efter	  møde	  med	  de	  mest	  berørte	  beboere	  arbejder	  vi	  

nu	  med	  opstilling	  af	  forslag,	  der	  kan	  imødekomme	  de	  
udsagn,	  vi	  har	  hørt.	  Møderne	  er	  brugt	  på	  at	  arbejde	  
med	  forslagets	  indhold.	  

	   Sdr.	  Boulevard	  28,	  st.	  tv.	  
	  

Det	  er	  besluttet	  at	  opstille	  lejemodel,	  Eva	  laver	  udkast	  
til	  skrivelse	  til	  hver	  andelshaver,	  der	  forinden	  godken-‐
des	  af	  bestyrelse	  og	  SWE.	  Til	  opfølgning...	  

	   Opfølgning	  på	  igangværende	  bygge-‐
projekter	  

Skilt på facaden hos SI-is, har vi nogen kommenta-
rer (se ansøgning vedlagt mail fra SI-is af 1. okto-
ber)? SI-is får lov til at gå videre med den planlag-
te skiltning. Vi anmoder om dokumentation fra 
myndighedsbehandling	  

	   Naboklage	   -‐	  
	  
	  
	   Bestyrelsens  punkter   	  
	   Projekter	  	   Ventilation:	  Tilbud	  fra	  BS	  Aircondition:	  kan	  det	  tiltræ-‐

des	  (se	  mail	  af	  d.d.	  vedr.	  budgettering	  på	  området,	  ind-‐
stilling	  m.v.)?	  Det	  blev	  aftalt	  at	  tiltræde	  tilbud,	  da	  bl.a.	  
defekt	  natsænkning	  betyder	  unødvendigt	  højt	  strøm-‐
forbrug.	  
	  
Køb	  af	  nye	  vaskemaskiner:	  kan	  et	  af	  de	  fremsendte	  til-‐
bud	  tiltrædes	  (se	  mail	  af	  13.	  september	  fra	  Bjarne,	  
Smørum	  Vaskeriteknik).	  Det	  blev	  aftalt	  at	  tiltræde	  til-‐
bud	  vedr.	  køb	  af	  Nortec-‐maskiner	  som	  følge	  af	  pris	  og	  
garanti-‐bestemmelser.	  
 
Eva tilskriver Bjarne vedr. yderligere instrukser ifm 
implementering. 

	   25års	  jubilæum	   Orientering om fremdrift 

	  


