AB Nyrnberggården.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde 14 maj.
Indkaldte: James, Johnny, Gert, Jonathan, Per, Axel, Nicolas, Kaspar, Saeeda, Christian og Klaus.
Afbud: Ingen
Inden det officielle møde fik bestyrelsen udleveret en ajourført beredskabsplan og Sonny tog alle en tur
med rundt og informerede om vort beredskab og hvordan vi skulle forholde os såfremt der skete noget.
Godkendelse af referat fra mødet i april. Udsendt 22 april. Referat godkendt.
Dagsorden:
Sager til opfølgning:
O.1. Vinduer, altaner og facaderenovering.
Der er nu underskrevet aftale med Norconsult A/S vedr. udfærdigelse af udbudsmateriale til valg af
rådgiver.
Lassen Steffansen vil deltage i mødet og præsentere deres arbejde.
Der fremsendes yderligere materiale inden mødet.
Udbudsbetingelserne blev gennemgået og tilpasset af Lassen og bestyrelsen.
Det færdige materiale sendes til CT og KS
O.2. Parallelt antennenetværk.
Der henvises til tidligere udsendte materiale, 3 maj tilbud fra Antennemesteren, og tidligere tilbud fra
Dansk Digitalt Center.
Der henvises endvidere til Christians bemærkninger vedr. en formulering af selve aftalen, også sendt til
alle 3 maj.
Vi siger ja tak til det billigste tilbud.
O.3. Gårdprojekt herunder låsesystem.
Der henvises til tidligere udsendte information. 4.maj.
Det Indstilles at beboerne orienteres om den forventede tidsplan.
Derudover skal vi sætte arbejdet med afklaring vedr. et gårdlaug i gang.
Vi vil også drøfte hele vort låsesystem med henblik på at få et fremtidssikret system.
Gaardrum og en række firmaer som vil byde på opgaverne kommer onsdag d. 16-5-18 for at vurdere
opgaverne inden de afgiver bud.
O.4. Gårdtoiletter.
Der er fra håndværkere givet garanti for at de tidligere tilbud stadig holder og arbejdet vil herefter blive
sat i gang.

CT - O.5 Forretningsorden.
Vedtagelse og underskrift af forretningsorden for bestyrelsen.
Er fremsendt særskilt.

Forretningsorden tilrettes yderligere til underskrift på næste møde.
O.5. Hjemmesiden. Status
Hjemmesiden er færdig og klar til at blive flyttet.
Adressen sendes rundt til BST og CT til testning.
O.6. Strømpeforing af vejbrønde.
Blev behandlet på sidste møde. Endelig beslutning.
Arbejdes sættes i gang.

Nye Sager
XXXXXXX eksklusionssager– manglende betaling.
Johnny vil prøve at tage kontakt til de berørte.
Klager
ingen
Evt.
Kan BST kikke på et afkalkningsanlæg til brugsvandet i foreningen? Pris?, størrelse? m.m.

Næste kontortid. 30.5.
Klaus

