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Emne: Referat
Mødedato: 18. februar 2021
Mødelokale:

Kl. 09:15-10:15

Teams

Deltagere: Berit Rosenkilde
Anna Marie Hansen
Tom Leere
Niels Hansen
Fraværende:
Referent: Karina Simonsen

Møde i Ejerforeningen Støberiet
1. Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidste møde godkendt.
2. Økonomi/regnskab
Regnskabet sendt rundt til Berit Rosenkilde og Tom Leere torsdag morgen.
Anna Marie Niels Hansenen gennemgik regnskabet for 2020. Der er et overskud på
18.000.
Kommunens andel er 29.000 for 2021.
Støberiets andel er på 74.000 for 2021.
Spørgsmål til regnskabet kan sendes til Anna Marie Niels Hansenen på mail.
Berit Rosenkilde spørger om kommunen ikke betaler el. Kommunen har deres egen måler.
Derfor deles el mellem Støberiet og Boligforeningen.
Tom Leere spørger om sprinkleranlægget kører, som det skal. Det er ok.
I budget er der afsat 336.000 til renholdelse. Berit Rosenkilde ser på Boligforeningens
budget (beboernes budget) og ikke Støberiets budget.
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3. Fastsættelse af à conto beløb
Kommunen del sættes ned til 35.000
Plejehjemmets andel fastholdes som sidste år.
4. Fordeling af udgifter.
Der er styr på fordelingen af udgifterne.
5. Vedligeholdelse.
Syn og skøn sagen kører videre. Der lagt op til at indgå et forlig.
Udvendigt murværk der har byggeskadefonden overtaget sagen. De har modtaget det
materiale de skal bruge.
Knudsgaard kan ikke løbe fra garantien. Boligforeningen har fået medhold i noget af
sagen.
Afløbsrørene der er blevet leveret til byggeriet, har været en dårlig kvalitet. Vi vil gerne
have at Knudsgaard udvider garantien på rørene.
Tom Leere spørger til robotklipperen på Støberiet. Der skal findes en anden løsning på
robotklipperen. Den indkøbte var købt for billigt. Derfor virker den ikke. Niels Hansen
arbejder videre med en løsning.
Udfordring på taget med adgang. Niels Hansen vil gerne mødes med Tom Leere deroppe
for at finde en løsning.
Tom Leere var forbi Støberiet i går, der var meget sne og iset deroppe. Berit Rosenkilde fik
klage fra Falck over snerydningen. Niels Hansen tager sig af det.
Tidligere fik Berit Rosenkilde vasket gulv i skralderummet med sæbe, men det gør hun
ikke mere. Niels Hansen siger, at de har været udfordret på vandtilførslen deroppe.
Der er et hul ved lygtepælen. Niels Hansen kigger på det. Der er en medarbejder på
Støberiet, der er faldet i hullet.
Berit Rosenkilde har fået en ny bus, den er noget større end den gamle. Den mangler
plads. Niels Hansen kommer op i uge 9 og kigger på det. Niels Hansen har en god ide
med P-pladsen.
Niels Hansen sender mail, når der er nyt fra Byggeskadefonden.
6. Næste møde
Afholder et fysisk møde, når det er muligt.
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