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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 84 den 16. marts 2013 i Bønnerup

Dagsorden

1. Jens Erik – seneste nyt. /udlejning m.v.  tilbud på:
Radiatorer, røgalarmer og ”sovesofaer”.                          

2.  udgår
  

3.                     Godkendelse af  seneste referat. - 

4.      NB– seneste nyt.  – finansiering af  nye projekter.

5.   KA  – seneste nyt. 

6.  LF  – seneste nyt. – 

7.      MD-JEB –  markedsføring. 
               Finansieringsmodeller.

 Formidlingsaftale –  orientering til gf.

            Hvordan ser det ud med projekt ”tagbyggeri”
                           Besvarelse af  de fremsendte spørgsmål.
             
8.             JM – seneste nyt:
                GF –  gennemgang af  dagsorden indkomne reaktioner m.m.
      Varmeregnskab
              Beregning af  brugsretsvederlag.

9.          Diverse:
                              
10.         Næste bestyrelsesmøde. ( evt. flere)

11.              Evt.

Referat

Deltagere JM, NB, LF, JEB, NP, MD og KA (ref)

ad 1 JEB Tilbud på røgalarmer med  batteri.
Pris 129,00 kr. pr. lejlighed monteret. 

• Prospektmateriale inkl. pris fremskaffes på sovesofaer, som efterfølgende kan rekvireres 
af  ejere som overvejer, at anskaffe en ny sofa/sovesofa - forsøges med ny leverandør.

• 3 radiatorer i standardstørrelse hjemkøbes til lager.

• Levering og montering af  manglende pullertbelysning på sti ved legeplads er udført.

• GA renset, salt og afspænding er påfyldt opvaskemaskiner

• Hybenbuske mv. er nedklippet

• Der arbejdes stadig med ændring/udbud af  TV-kanaler.

• Blomster i altankasse mv. som tidligere.

• Terrassebrædder, hegn og gelænderplanker udskiftes efter behov

• Der foretages algerens på altankanterne
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best. ad 1 Omkostningerne medfører, at der lukkes for de analoge TV- signaler ved årsskiftet.

ad3  Referat af  bestyrelsesmøde nr. 83 er godkendt og kan lægges ud på hjemmesiden.

NB ad4 Har forespurgt vedrørende finansiering af  tagrenovering på ca. 3 mill. kr.
Tilbagebetalt over 3 år: ca. 650,00 kr/lejlighed/måned
Tilbagebetalt over 4 år: ca. 550,00 kr/lejlighed/måned
Tilbagebetalt over 5 år: ca. 450,00 kr/lejlighed/måned

• Overvejer om ejerbetalinger skal ske via PBS. 
Det vil medføres en afgift på 15,00 kr. pr. betaling/ejer.
Afregning under den nuværende form medfører en omkostning på ca. 4 revisortimer pr. 
gang

• Budgettet for 2013 indeholder kun, de på nuværende tidspunkt, kendte 
omkostninger, altså eksklusiv evt. kommende renovering.

• Forespørger revisorerne om bestyrelsens håndtering i forhold til beskrivelsen i protokollen

KA ad 5 Har hjemtaget tilbud/overslag på tagrenovering, facadeisolering på altangangssiden, 
udskiftning af  facadepartier på altangangssiden, udskiftning af  facadepartier på altansiden 

udv. rep. af  facaderne samt udv. malerarbejde, inkl. gelænderplanker, til et samlet beløb på:
11.5 mill. inkl. moms.
Undersøger alternative gelænderkonstruktioner mv.

LF ad 6 Efterlyser en mere konkret markedsføring vedrørende Dayz Kattegat

MD ad 7 Der vil blive foretaget en markedsføring netop med større fokus på Dayz Kattegat.

• Der er generelt en manglende belægning på alle centrene.

• Der er oprettet et call-center for betjening af  alle telefoniske henvendelser.

• Tagbyggeriet er afhængig af  udviklingen på Dayz Søhøjlandet.

• Dayz undersøger mulighederne for hjælp til finansiering af  de nødvendige 
renoveringsopgaver på Kattegat.

• Der er udsendt ensrettede formidlingsaftaler for hele Dayz 

• Undersøger om der er mulighed for, og hvad det evt. vil medføre af  ekstraomkostninger, 
at forlænge åbningstiden i december, januar og frem til uge 7. 

JM ad 8 Det fremsendte varmeregnskab dækker en perioden på 15 mdr, hvor den "ekstra 
vinterperiode" udgør et forbrug på 36% af  det samlede forbrug i et normalt år.
Det samlede fordelte forbrug svarer til forbruget i 2011/2012.

• Brugsretsvederlaget gennemgås for senere afklaring

ad 9 Formandsberetningen godkendes af  den øvrige bestyrelse
 

ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 01.05.2013 kl. 16.00 i Bønnerup

___________________________________________________________________________________
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tlf. 86 84 54 95 tlf. 24277403  tlf. 40194872 tlf. 23468374
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