Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00 Vejlesøparken 7, 5.th
Til stede: Birthe Hartmann, Inger Hoffmann, Christian Skoubye, Peter Sørensen, Steen Christiansen
1 Valg af referent. Steen Christiansen
2. Referater fra bestyrelsesmøder 1. maj.
Referatet blev godkendt.
3. Gennemgang af referencer fra tilbudsgivere.
Bolignet-Aarhus v Birthe
Har fået kontakt til to boligforeninger udvalgt fra Bolignet-Aarhus hjemmeside. Generelt tilfredse
med leverandøren både når det gjaldt installation og daglig drift af internet. Hurtig fejlretning og
god overvågning.
Parknet v Steen
Makenet, som udfører installation for Parknet, har ingen henvisninger til referencer på deres
hjemmeside.
Mangler ref. fra Parknets internetleverance.
4. Opfølgning på uddybende spørgsmål til leverandører.
Vi har bedt Andelsnet beskrive betingelser og arbejdsgange hvis vi vælger en kollektiv aftale for
leverance af internet. Afventer svar.
Parknet har besvaret en del af vores spøgsmål og henvist resten vedr. installation til Makenet, som
endnu ikke er vendt tilbage.
Bolignet-Aarhus er vendt tilbage med svar. Ved at indhente tilbud på intern installation i hver
lejllighed. Kan ikke tilbyde finansiering. Fastnettelefoni en mulighed. Installation af Kabel-TV vil
anslået være 1000 kr pr lejlighed.
5. Beboerprofiler som udgangspunkt for spørgeskema
Det udsendte oplæg anvendes.
6. Spørgeskema.
Udkast til spørgeskema blev diskuteret og mindre ændringer vedtaget.
Steen foretager ændringer i skema. Print og uddeling. Christian printer 200 stk, Peter 200 stk og
Bithe 100 stk. Christian og Inger uddeler i blok 1, Christian i blok 5, Peter i blok 4 og Birthe i blok
2 og 3. Uddeling sker mandag/tirsdag den 13/14 maj. Deadline for besvarelse af spørgsmål er
søndag den 26. maj.
Steen opretter spørgeskemaet på vores hjemmeside.
7. Orientering om Beregning af besparelser.
Beregninger ajourføres løbende når når nye oplysninger fremkommer.
8. Administration.
Indhentning af tilbud fra FDA. Endnu ikke besvaret.
9. Budgetposter. Liste over forventede udgifter til foreningens drift. Dvs sammensætning af
omkostninger der opkræves som medlemskontingent.
Birthe undersøger hvad forsikring hos Tryg gennem FDA vil koste.
Steen undersøger copydan, pris hjemmeside.
Udsender liste over forventede omkostninger ajourført med priser.

8. Næste møde onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00 Vejlesøparken 7, 5. th
Hilsen Steen Christiansen

