Referat Bestyrelsesmøde 6. oktober 2021 kl. 18.00
Bestyrelsesmøde i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a.
Mødedeltagere: Peter K. Larsen, Jacob Herrestrup, Jens la Cour, Julie Bay Wedebye, Sus Hartung, René Bay Wedebye(supp), Claus Rasmussen (vm), Jari L. Jensen (adm)
Afbud: Kasper Knudsen (supp,)

Punkter til drøftelse

Information, drøftelse og konklusion

Godkendelse af DO
Referent
Referat fra sidste møde
Meddelelser til/fra varmemester

Dagsorden godkendt med et par tilføjelser
Jari L. Jensen
Er tidligere godkendt
Lejemål 206 Peter har talt med kommunen, som oplyser, at der i det givne tilfælde ikke nødvendigvis skal søges om tilladelse hos kommunen.
Bestyrelsen beslutter at snakke med advokaten, for at få sparring omkring sagen videre forløb.
Vandskade E29B: Prop i faldstamme gav overløb af afløb i stuelejlighed. Forsikringen dækker følgeskader men ikke udboring af faldstammen. Vi har
fået en melding fra forsikringsselskabet om, at der ikke er målt fugt. Vi er dog ikke enig i, at sagen kan lukkes, da der alt andet lige vil være beskidt
vand, der har sat sine spor i etageadskillelsen mod kælder. Forsikringen henvises til en inspektion på stedet, som afgiver, at
er var intet tegn på fugt
eller lignende til sted og alt
Vi beder om en vurdering af sagen hos foreningens forsikringsmægler.
Varmtvandsbeholdere og varmevekslere: Varmeveksler i Egilsgade 25 måtte gennemgå en større reparation, som netop er afsluttet. Der afhentes pris
på dette arbejde. Herefter skal de øvrige 4 varmecentraler igennem samme reparation. Det skal helst ske i løbet af sommeren 2022. Projektet lægges
på budget/vedligeholdelsesplanen for 2022.
Røgalarmer: Afkodningen af røgalarmer på bagtrapper, så de ikke længere er serieforbundet, har muligvis betydet, at de nu ikke pilles ned i et væk
af beboerne. Der holdes fortsat øje.
Udvendig belysning over hoveddøre: En enkelt lampe er udskiftet uden beregning.
Legehus: Claus har undersøgt standen. Ingen råd eller andet. Skruer er efterspændt m.v. Indkøb af nyt legehus p.t. ikke aktuelt.
Hovedindgang (trappesten): Der er udfordringer med at få bekræftet leveringen af sten, da det som meget andet er i restordre pga. generel
det danske firma, hvor stenene er bestilt.
Altaner: Der afventes kommunen. Intet nyt.
Udskiftning af radiator- og varmtvandsmålere: Montering er foretaget i perioden 20.-29. september 2021. Det vurderes, at der stadig mangler hos 10-12
Vi afventer melding fra Techem.
Bestyrelsen har udtrykt utilfredshed med Techems for korte varsling af andelshavere. Særligt de, som lå først på ruten, fik et kort varsel. Techem har
normalt ikke oplevet dette som et problem.
Renovering af toiletfaldstammer/varmtvandsstigstrenge: A4 har fuld gang i udarbejdelsen af udbudsmateriale. Vi forventer snarligt nyt og status på
projektet. Der er indløbet en opkrævning på ekstra arbejde (nødvendig rapport), som bestyrelsen ikke var orienteret om på forhånd udgift ca. tkr.
13. Det præciseres over for A4, at det ifølge aftalen fremgår, at sådanne ekstra opkrævninger skal godkendes af bestyrelsen på forhånd.
Renovering af kontor: Jacob har en entreprenør på opgaven. Men det er meget svært at få håndværkere til at rykke på denne type opgaver p.t.
Gulve/repos ved hovedindgange: Der er kontakt til en murer, som har udført et lignende projekt et andet sted i byen. Mureren er ikke tilhænger af en
løsning, hvor der afsluttes med microcement, som ellers har været foreslået af bestyrelsen. Han vil gerne komme forbi og komme med ideer til en eller
flere typer af løsninger.
Port og gitter: Der er kommet et tilbud fra et portfirma på en komplet ny løsning på gitter og port. Der tages kontakt til 1-2 andre firmaer for at få viden
og inspiration og ikke mindst priser på opgaven.
Renovering af trædækket i gården: Claus har bestilt tilbud på totaludskiftning, så vi får et overblik over økonomien. Det er svært at få håndværkere til
at give en pris pga. leveringsproblemer på materialer og stor travlhed i branchen generelt.
Ændring af tagkonstruktion på storskraldsskur: Claus har bestilt tilbud på totaludskiftning, så vi får et overblik over økonomien. Det er svært at få
håndværkere til at give en pris pga. leveringsproblemer på materialer og stor travlhed i branchen generelt. Der sendes en besked til den
andelshaver, som stillede forslag om ændringen på seneste generalforsamling.
Affald/renovation: Julie har kontakt med et firma med speciale på området. Vi hører nærmere, når der kommer noget mere konkret.
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