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Referat af bestyrelsesmøde d. 2. november

Til stede ved mødet: Alexander (27A, 4. th.), Annie (27B, 2. th.), Lone (29, st. tv.), Nynne
(27B, 3. tv.).

● OBS! LUKNING AF VARMT VAND TORS. D. 18. NOV KL. 8-14
Der bliver lukket for det varme vand torsdag d. 18. november i tidsrummet 8-14.
Lukningen er nødvendig for udski�ning af central cirkulationspumpe. Der vil
således ikke være varmt vand til brusebade og lign. i dette tidsrum.

● Ny rådgiver hos administrator (WA): Heidi Linette Sommer tiltræder som
foreningens nye rådgiver per 1. nov. 2021 og overtager de adm. opgaver vores
tidligere rådgiver Henriette varetog. Kontaktinformation til administrator er
tilknyttet direkte kontakt til rådgiver, så fremadrettet vil Heidis kontaktinformation
skulle benyttes ved kontakt til administrator.

○ Telefon: Ring til Heidi man.-fre. på 32 64 46 12
○ Mail: Skriv til Heidi på HLS@wadm.dk

● Ændring af TV-pakker: YouSee varsler prisstigninger af TV-pakker per 1. januar
2022. Nuværende og kommende priser for TV-pakker tegnet gennem foreningen er
som følgende:

○ Grundpakken 166 kr./md. (stiger til 195 kr./md. per 1. januar 2022)
○ Mellempakken 408 kr./md. (stiger til 447 kr./md. per 1. januar 2022)
○ Fuldpakken 526 kr./md. (stiger til 565 kr./md. per 1. januar 2022)

Derudover ændres der på indholdet i pakkerne, vi henviser til
https://yousee.dk/tv.aspx#forside for oversigt. Hvis abonnement på TV-pakke
gennem foreningen ønskes ændret eller opsagt, rettes kontakt til foreningens
administrator Heidi. Vær opmærksom på evt. ændringsgebyrer herved, der
opkræves af YouSee. For mere information se http://www.tjenestebyg.dk/tv-pakker/

● Fællesværksted: Fællesværkstedet er åbent for adgang til beboere og kan findes
ved kældergangen under 37A, brug blå systemnøgle til at åbne døren. Se venligst
ordensreglerne for brug af fællesværkstedet. Vedligeholdelseskasse til mekaniske
dele i vinduer + silikonelister er tilgængelig fællesværkstedet til lån.

● Beskæring: Til orientering udføres der beskæring af træer og buske i fællesgård og
forhaver på hverdagene d. 15-17 november.
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