Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 5. december 2012 19.00-20.30
Tilstede: Jan – driftsleder, Ingo – KAB, Øyvind (nr. 21) – formand, Kirsten
(35), Jette (30), Bertel (48), Mai-Britt (51), Anne Mette (33) –
referent Afbud: Tina (31)
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra sidste møde godkendt.
3. Nyt fra Jan og Ingo
1. a. Energiforbrug: varme: 2,4 % mere end
forventet; vand:3,6 % mindre end forventet; el: 2,8 % mere
end forventet..
2. b. Rengøring i fælleshuset ved leje: Jette og Jan har lavet
en oversigt som man får når man lejer huset.
3. c. Problem med varme i stok 1: Det burde være løst nu.
4. d. Budgetkontrol: Forbruget er for højt i forhold til det
budgetterede, hvilket sandsynligvis vil føre til underskud.
Havrevangen har dog fået et stort beløb tilbage i
ejendomsskat, ca. 700.000 kr., som vil dække det
underskud, der ellers ville have været.
4. Køkkenprojektet/HTH: Regner med at lave 4 køkkener pr. uge.
Processen med alle køkkener vil tage ca. 12 uger. HTH spørger om de kan
få mulighed for at lave to prøvekøkkener. Bestyrelsen synes det er en god
idé, og Jan kontakter to beboere (som ikke er fra bestyrelsen).
Prøvekøkkenerne vil så være muligt at se ved et åbent hus arrangement.
5. Hjemmeside: Bestyrelsen har lavet en hjemmeside. Hjemmesiden er
under opbygning, men man allerede nu se den. Man må meget gerne
komme med konstruktive forslag til hvad som skal ligge på hjemmesiden.
Siden kan finde på: www.havre-vangen.dk
6. Eventuelt:
Velkommen til nye beboere i nummer 39!
Husk i denne juletid med levende lys og raketter:
Bestyrelsen vil igen opfordre alle beboere som ikke har en indboforsikring
til at tegne dette.
Næste møde:
Møder 2013: Første onsdag i måneden. Ingen møder i januar og juli.
Første møde: Onsdag den 6. januar 2012, kl. 19.00

