
Referat af bestyrelsesmøde 25/6-2013 

 

Nyt fra telelauget. 

Et ellers godt tilbud blev pga. "nøl" pludselig tre gange så dyrt, da vi ikke er erhverv. Telelauget har 

forhandlet med Cirque omkring tilbud på telefoni og internet. Cirque tilbyder at vedligeholde 

telefoncentralen uden omkostning for os. De tilbyder internet med en 12/12mb forbindelse (kan 

opgraderes til 50/50 - 100/100) pr. bruger og ikke som nu en delt forbindelse.  

Prisen pr. andel vil blive 79,- pr. mdr. for internet plus telelaugets udgifter på 21,- En rund hundredelap. (8 

kroner mere end nu). 

  

Telelauget vil gerne benytte sig af det tilskud på 10.000,- pr forening som er aftalt. Har ikke været benyttet 

de sidste 4 år. 

Telelauget vil gerne have en specificeret regning for strøm. 

Den nye aftale med Cirque er bindende i 24 mdr., men til genforhandling efter 12 mdr. 

Bestyrelsen finder tilbudet meget fordelagtigt og giver accept til at telelauget går videre med forslaget. 

 

Dagsorden: 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat er ikke modtaget. Vi rykker referenten. 

 

Projekterne i gården, herunder trapper 

 

Social sag 

Eksklusionsagen er afregnet. Hermed burde sagen være slut.  

10,1tv er til salg. Vi afventer svar fra køberen. Kun få interesserede.  

 

Rigtig grim vandskade i nr. 2 på varmvandsstrengen pga dårlig ionfælde. Gulv og loft ødelagte. Kurator er 

på vej. 

 



Legereskaberne i gården er rådne og skal skiftes i forbindelse med gårdprojektet med merudgift til følge. 

 

Det seneste budget for gårdprojektet viser en kraftig udgiftsstigning. Bestyrelsen afholder snarest møde 

med Sigersteds bestyrelse for at drøfte situationen.  

 

Grundet budgetstigningen sigter bestyrelsen efter at afholde ekstraordinær generalforsamling i aug-sept 

2013 

 

Ansøgning fra festudvalget om 10.000 kr. til Gårdfest. 

Er bevilget og overført. 

 

Andre verserende sager, herunder sag i 77, altaner  

m.m. 

Fremlejere i 77 har vundet sag i huslejenævnet omkring for høj husleje.  

 

 

Socialsag i nr. 1. Bestyrelsen har kontakt til andelshavers kontaktperson, som har givet lovning på, at den 

pågældende lejlighed i denne uge bliver ryddet for affald og lugtgener. 

 

Evt. 

Tilbud på trappevask drøftes. Generel enighed om at kvaliteten af trappevasken skal strammes op. 

 


