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Bestyrelsesberetning' Generarforsamr ingen oktober 2 000.

Der er i bestyrelsen arbejdet seriøst med flere ting i den forrøbne periode.

Allerførst har vi været nødt til at træffe enhurtig beslutning med_at få en ny administration, davores daværende administrator Kuben lagde ud"m.a .i ni* udspil vedrørende administrations-bidraget' som i sin enkelthed gik ud på æ"de pr. i.l;;iritt. t,uu.6r t;;;;;i bidrag, en stigning fraca' 106'000'00 til 177 '000,00, det kunne vi ikke u...ft.... De ville gerne forhandle, men da viyderligere ikke mener at have fået det vi er blevet rouli,'ur.u. .an.a!uuÅ..r og en støre hjærp tilf'eks' generalforsamlinger, havde formanden tidligere haft.n samtale..J§i.n n Boesdal LEAA/S og det resulterede iet uformelt møde og .n .fr.rørgende aftale om administration som vi i
ll'f i,å:ljilT,åi:ffi.*"år.un ul.*å;;,;;;;;;i?n. r,,,g.rer på ." r,.r, anden p,oi.,,ion.r

Den næste ting er af en anden kaliber, og det er Jan Nielsen Service, Først fik vi at vide at firmaetvar blevet solgt til ISS og det er ikke bei'agetigt airå uiria. af andre. n...i.n.rfølgende blevetlavet en erklæring fra IS§ på, at de ikke viibÅJ;;igl å., daglige drift, udmærker. Demæst harder været flere møder medJan Nielsen service om at-få,ror. uftut.i. med dem til at f,ngere, såskiftede de ulrik ud, vist nok p.g.a. sygdom, der skulle så køres en ny mand på plads, peter,og så

i5:;fg"H'*:rrTson 
til de"m, Ku.t og så blev havemanden skiftet rJ;;vores kontakrpeison

Trappevasken var o.g :: Tå:ke stadig under kritik, der er også skiftet godt og grundiS ud derpersonmæssigt så vi vil fra besryrelsen gerne sige at hvis dIr bliv.er rr;g;;iåJ ,a godt og grundigtud omkring os i Domm.**ng.i, som dir 
", 

*å medÅejdere i Jan §i.lr.-n s.*ice, så kan detikke gå helt galt.,Vi ser frem t]l et fortsat samarbejde.

Der har desværre været et par oversvømmelser i vores kældre. ailermest er det gået ud over Blok i2A kælderen' Bestyrelsen .i i f,,ld gangmed at undersøge, huordan det hænger sammenkloakmæssigt og det kan siges at år iførste 
"*g;r;;;;;dskåret. -"n ,oå, kroakør er megetporøse så de falder nemt sammen. Der kan grr.r'n.i. tir* a. at det ikke skal kun,e ske igen bl.a.kan der lægges en strømpe ind i kloakken o! ri k;;r;G at lave en opgravning og med deraffornyelse af rørene men det kan diskr-rteres under forsalgic i clagsorclenå.

Der er blevet kænlpet en brav kamp for at få la'et en tilstandsrapport, først 
'ar 

der entreret med perAxelsen her i Roskilcie n.ran han loilangte iige pluclseli-q fl... p.ng. lor at gennenrgå nogle papirerhos feknisk Fon'alt,ing, clet kLtme 'i ikte L..pt..., s? ciet stranclecle cler. vi fik kontrakt medingeniør Jørgen christia.sen, Ballerrp, som kLr,re gøre clet for os til .n gunsk. fa'orabel pris, menaf år'sager,i ikke kencler, er cler selr,åfte. g.ntugn.?yik;;. ikke clLrkket noget op endnu.

Det ville være en gocl titlg, hvis vi kLrnne.plairlæege clen r-rdvenclige veclligeholdelse på bare lidtlængere sigt end Iltr, nlen uclen en tilstanclsrappolå,. ciet svæii. Bcstl,ieisen 'il clerfor tage initiatii,til' at clcr tru bliVer Lrcla.bejclet cn tilstanclsrappo.t af nogle anclr.e. f.eks. ge,renr LEr\ A/s.
\/i kail til stadigheci I<otrstatet'e, at 

'ores storsk.alclso.clning ikke korer optinralt, forcli clet er set op tiiflere gange, at cler er sat skralcl af ,cle n for cortainercn. DJsLrcre, er.crcr-frrctt helc og / eller hal'ekøkkener, senge, nlaclrasscr og arcl.e,røbelll,per ico.itainer.cir. J)e.,ir,i altså henstille til, at cler
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hentes kort hos viceværten Peter Jensen til direkte levering hos KARA af sådanne effekter. Der er
ikke nogen undskyldning for ikke at være bekendt med dette, fordi der op til flere gange er gjort
opmærksom på fremgangsmåden, ved skrivelser til alle, både på dansk og tyrkisk.

Vi har fået et godt tilbud angående forsikring hos Alm. Brand og det er accepteret med start fra den
1. januar 2001. Ingen selvrisiko og bedre aldersbetingelser.

Vi har fået at vide, at der har været indbrud i nogle lejligheder i Blok 12. Vi kan henstille til, at de
beboere der er trjemme i dagtimeme, holder lidt øje med, hvem der kommer og går i opgangene, i
håb om at indbrud kan undgås fremover.

Trapperne ved gavlene mod Gyvelvej og den store trappe fra Blok 4 ud mod Dommervænget vejen
er fornyet.

Der har været nogle problemer med at få nye nøgler, da vi stadigvæk er sarnmen med de andre : l6-
28 og 32, men problemerne skulle være løst nu med at der er en ny ansvarlig for vores område
(formanden indtil videre) og to medunderskrivere fra Jan Nielsen Service som er dem der har med
nøglerne at gøre til dagligt.

Vi ser frem til et nyt år i Dommervænget.
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