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Til bestyrelsen for Kunstnerbyen
Jeg indkalder her til bestyrelsesmøde hos mig den 13. marts 2013 kl. 19.

Forslag til dagsorden
1
Godkendelse af dagsorden, valg af
referent
2
Kortlægning af ændringer i bygning
Mosevangen 52
Anne refererer fra synet den 28. februar 2013.
3
Økonomien og venteliste - status
Bente, jeg regner med at du skaffer
oplysningerne fra kontoret. Vi vil også
gerne have en kopi af ventelisten.
4
Renoveringsprojekt(er) - status
Vi har besluttet at koncentrere os om en
vinduesudskiftning, men det er endnu
uklart hvordan vi på billig vis skal få
beskrevet et projekt.
Anne har kontaktet sin bror (arkitekt)
der vil rådgive os på et senere møde om
muligheder for mere gennemgribende
istandsættelser. Vi forbereder et sådant
møde.
Peter har haft kontakt til RealDania om
evt. støtte til at udarbejde et projekt
under fondens kulturarvs-initiativ.
5
Almindelig vedligeholdelse: Murerarbejder
Tilbagemelding fra murer om vandglasbehandling af 4-5 fundamenter samt
reparation af mindre skader som vi
identificerede ved hussyn 2011.

6
Fjernvarmesagen
Vi har indsendt høringssvar til Rudersdal Kommune. Jeg havde ikke helt forstået projektforslagets bestemmelser om
”tilslutningspligt”, men H. VangLauridsen fangede uklarheden i udkastet til svaret.
P. gr. a. misforståelsen beskriver referatet af bestyrelsesmødet 6.2.2013 ikke
de gældende forhold.
Der har været et par kontakter til
Grontmij, der nu er begyndt at sende
mere specifikke beregninger – der dog
stadig er lidt uklare og ufuldstændige
hvad angår prisberegning mv.
Jeg har bedt H. Vang-Lauridsen om af
få et specificeret og konkret tilbud fra
Grontmij – et tilbud vi så kan få undersøgt af en fagmand og evt. forhandle ud
fra.
7
Forberedelse af generalforsamling –
udkast til årsberetning
Jeg sender et udkast et par dage før
mødet.
Vi behandler udkast til regnskab hvis
det er nået frem fra revisor.
8
Evt.
Herunder status på klage indsendt til
Rudersdal Kommune af Ida og Nis

2.3.2013

