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1. Stigestrengsprojekt
Laybourn har en ny mand på posten ift. vores stigestrengsprojekt. 
Vedkommende melder, at det gamle tilbud "muligvis nok" trænger til en 
opdatering, da prisen virker utidssvarende. Bestyrelsen har tilbudt Laybourn 
at deltage i en udbudsrunde, hvor de atter har lejlighed til at byde ind på 
jobbet. 

Til udbudsrunden har vi brug for at få konstateret, præcis hvilke lejligheder, 
det drejer sig om, da Laybourn ikke længere ligger inde med disse data. Mads 
Lolle og Maj kigger på sagen og kontakter i alt tre virksomheder. 

2. Generalforsamling, forberedelser
Bestyrelsen drøftede processen omkring indkaldelsen og vedtog at henstille 
til administrator, at der fremover afsættes bedre tid til bestyrelsens andel i 
tilrettelæggelsesforløbet. Maj beskrev sin overraskelse over, at 
afstemningen ikke omhandler bevilligelsen af et budget.  

Lolle kontakter altanudvalget for at koordinere det praktiske - projektor, øl 
& vand, indslag på mødet, etc.  

3. Port
Et par beboere i EF Strandbo II føler sig generede af støj fra den nu 
motordrevne port, og foreningens formand, Peter Heller, har gjort 
indsigelse mod arbejdet, da porten skal "kalibreres" og efterjusteres. Heller 
har bedt Strandbo I om at tilbageholde vores del af betalingen indtil 
arbejdet er udført, hvilket Mads Lolle efterfølgende har bedt administrator 
om at imødekomme indtil videre. EF II har betalt. Der kommer en port-
mand i uge 45 og ser på om det er muligt at sænke støjniveauet. 

4. Oprydning
Henstillede effekter fra cykelkælderen nr 18 blev smidt ud.

5. Kælderrum
Viceværten har kontaktet os for at bede os om at få beboere med 
kælderrum i 12-14 til at vende tilbage til de rum, som er anvist til den 
enkelte lejlighed, da der pt. er blevet byttet noget rundt. Vi fabrikerer et 
opslag.

6. Elevator, 16
Beboerne i nr 16 er ved opslag orienterede om udsigterne for reparationen, 
der forventes afsluttet i uge 45. 



7. Klagesag
Kira gav en status. Sagen kører.

8. Rørundersøgelse
Maj udarbejder i samarbejde med vicevært Flemming Henriksen et 
spørgeskema til omdeling


