Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Bestyrelsesmøde, mandag den 8. februar 2016, i Beboerhuset, Skovparken.
Mødet startede kl. 16.00. Dagsorden var udsendt via mail en uge før mødets afholdelse.
Til stede var hele bestyrelsen:

Frede Nøhr, formand
Laurids Bruun
Ingolf Callesen
Heidi Christensen
Laila Jensen

(FN)
(LB)
(IC)
(HC)
(LJ)

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HHA)

(ref.)

Afbud:
Ingen

Dagsorden for mødet var:
1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Orientering ved formand og administration
3. Til beslutning:
a. Tøjordning for ejd.funktionærer
4. Eventuelt

Bestyrelsesformand Frede Nøhr bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den
videre behandling af dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:
Der forelå referat fra møde den 9. november 2015, som tidligere var udsendt og godkendt. Endvidere
forelå referat fra fællesmøde den 7. december, hvortil der var indkommet bemærkninger, som blev
behandlet.
Afklaring:
Referater er godkendt og underskrevet.

2. Orientering ved formand og administration:
HHA:


Helhedsplan – der er indgået orientering fra Landsbyggefonden, at der er regnet med støttede lån
for i alt 17,6 mio. kr. Sagen forventes endelig behandlet og igangsat 2017.
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Der er udarbejdet oversigt over fælleshusenes drift –
HHA aftaler nærmere med afdelingsbestyrelsen herom.



Der er indhentet tilbud på indscanning af tegninger fra Husets DNA.
Muligheder blev drøftet. Der var enighed om at afvente erfaringer andre steder fra, før vi evt. går
videre.



Der er kredsvalgmøde den 6. april kl. 19 i Billund. Materiale fra BL blev uddelt.



Vedr. udlejning blev der informeret om, at der er 2 tabsgivende boliger i Garvergården og 1 i
Stepping.



Der blev informeret om mulig byggeskade på Garvergården vedr. nedsænkede lofter i nogle
boliger.



Forsikringer klargøres til udbud.

FN:



Der er indgået materiale fra Kuben vedr. ny udbudslovgivning – blev uddelt.
JS Danmark har rettet henvendelse vedr. tilskud til pensionistguide for Kolding –
Der bevilges ingen tilskud hertil.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

Til beslutning:

3.a Tøjordning for funktionærer.
Der var udsendt bilag med indkaldelsen

Afklaring:
Godkendt og underskrevet.
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4. Eventuelt

Ikke noget til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

____________________
Frede Nøhr

_______________________
Laurids Bruun

_____________________
Heidi Christensen

__________________
Ingolf Callesen

_______________________
Laila Jensen
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