Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Dannevirke onsdag d. 26/10 kl. 19.00
Til stede: Ove Bitsch Olsen, Anders Egegaard, Søren Kiilerich, Stinus Hansen, Brian Hartman, Martin Rønne,
Michael Gjøl
Afbud: Charlotte Brix Daugberg,
•

Brand i vaskeri: Fredag den 14. Oktober var der brand i tørretumbler 7 i vaskeriet. Maskinen udbrændte
og ventilatoren på loftet blev også ødelagt. Heldigvis blev branden opdaget og politi og brandvæsnet
tilkaldt og branden blev slukket. Pt. afventer vi forsikringens svar mht. ny maskine. Beboerne må
forvente der går min. 4-8 uger før brug af tumblerne er i brug igen.

•

Juletræ forventes leveret og tændes til weekenden 25.-26. November.

•

Bestyrelsen er blevet informeret af Områdefornyelsen, at de på baggrund af henvendelse har flyttet
bænken på hjørnet af Slesvigsgade og Alsgade fra foreningens bed til bed ved siden af. Desuden er
opstilling af bymøbler omkring skolen færdig. Bestyrelsen har ikke modtaget nogle henvendelser fra
beboerne eller kiosken om ballade eller uro på hjørnet.

•

Spørgeskema vedr. altaner. Altanudvalget arbejder med svarene.

•

YouSee slukker for det analoge radiosignal i februar 2017. Hører du pt radio via radiostikket i væggen,
kan man få en analog antenne eller bestille DAB-radio med rabat hos Elgiganten. Yderligere information
fås på: http://yousee.dk/tv2017

•

Bestyrelsen har modtaget spørgsmål angående procedure i tilfælde af akut skade udenfor dagtimerne og i
weekender.
Procedure for akut skade, som fx stoppet faldstamme. Stop/begræns skaden. Kontakt nødnumre som
oplyst på hjemmeside og infoseddel i opgange. Beboeren har selv et ansvar for at begrænse skaden efter
fx VVS har stoppet skade. 4B Administration skal informeres om skade og 4B kontakter forsikringen på
førstkommende hverdag. Enkeltpersoner i bestyrelsen kan ikke igangsætte skadesudbedring eller
lignende. Såfremt skade er af voldsomt omfang kan VVS´er rekvirere skadeservice via SSG.
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