Nyhedsbrev september 2018.
Nyt fra bestyrelsen
Der blev afholdt bestyrelsesmøde 26. september.
Vi har ansøgt TRYG om en hjertestarter til Fælleshuset, men med tre måneders svartid ved vi ikke noget
endnu.
Vores aftale med E.ON om varmepriser er oppe til revision, da den faste pris på den variable del af
varmeprisen udløber med udgangen af 2019. Der er fastsat retningslinjer for den fremtidige pris, men de skal
nu udmøntes i en konkret pris.
Vi skal opdatere vores varmemålere i 2020, og det har vi fået et tilbud fra Kamstrup på, som bestyrelsen har
accepteret. Det bliver noget besværligt, da der fysisk skal skiftes en enhed i hver måler, men det overlader vi
til Kamstrup at klare. Økonomien i denne forbindelse vender vi tilbage til i forbindelse med fremlæggelse af
budgettet for 2019 på generalforsamlingen i marts 2019.

Priser på tv pakker fra YouSee i 2019
Vi har modtaget priserne på tv pakker fra YouSee og Copydan for 2019. Der sker stigninger, som det fremgår
af oversigten nedenfor.
Pakkestørrelse
Grundpakke, år
Mellempakke, år
Fuldpakke, år

Samlet pris
2018
1902,48
4289,52
5859,60

Samlet pris
2019
2009,40
4519,08
6149,88

Hvis man ønsker at ændre pakkestørrelse sker det med en mail til forretningsføreren. Hvis man vi skifte til
BlandSelv, skal det aftales direkte med YouSee. Også bestilling af YouSee Boks, streaming kanaler, bredbånd
og mobiltelefoni aftales direkte med YouSee. Hvis der er tvivl er man altid velkommen til at kontakte
forretningsføreren.
Svømmebassin
Svømmebassinet er tømt for tiden. Det skyldes, at der skal repareres en del fliser i bund og sider.
Renovering af stern
Arbejdet skrider godt frem. Det har dog vist sig, at de eksisterende plader af krydsfiner visse steder er så
beskadigede, at det er nødvendigt at udskifte dem. Dermed kommer det til at tage noget længere tid og det
bliver lidt dyrere, end først budgetteret. Med udgangen af oktober regner vi med at indstille arbejdet frem
til foråret, da vejret bliver for dårligt til denne type arbejde.
Haveaffald
Der er fortsat mulighed for den store oprydning inden vinteren i haven, idet vi afhenter haveaffald frem til
slutningen af november.

