Dagsorden for møde i afdelingsbestyrelsen onsdag d. 7. juni 2017 kl. 17.00
Mødet indledes med markvandring, hvorefter vi spiser sammen omkring kl. 19.00
Til stede:
Afbud:

Dagsordenspunkt og beskrivelse

1. Godkendelse af referat fra møde i
afdelingsbestyrelsen 10. maj 2017
Referatet kan findes på www.kirkehoej.dk, så snart vi får det
fra sekretæren.

2. Nyt fra ejendomskontoret
3. Opsamling fra markvandringen
Vi samler sammen, hvad der var af punkter på markvandringen.

4. Fibernet
Vi har stadig ingen tilbagemelding fra Yousee vedr. en
fibernetløsning med dataleverance fra Parknet og TV-leverance
fra Yousee. Det begynder at haste med en løsning.
Mulighederne er at finde en anden rådgiver, som måske kan
vride et svar ud af Yousee, eller at acceptere tilbud fra Parknet
om både data- og TV-leverance.
Vi drøfter situationen og laver en tidsplan for det videre forløb.

5. Henvendelse fra Yousee vedr. TV-boks
For nogen tid siden modtog vi en henvendelse fra Yousee vedr.
mulighed for, at de beboere, der har en aftale om TV-boks kan
få den for 30 kr. pr. måned, i stedet for den ordinære pris på 99
kr. Dette kræver dog en fornyet aftale mellem afdelingen og
Yousee. Mogens og jeg vurderede, at vi burde se tiden an, før
der blev indgået en aftale. Yousee har nu (ved en fejl) henvendt
sig til kunder med TV-boks og tilbudt dem den billige løsning.

Drøftelse og konklusion

Ansvarlig

Men når man tilkendegiver sin interesse, viser det sig at dette
kun kan lade sig gøre, hvis afdelingen indgår en ny aftale med
Yousee.
Afdelingsbestyrelsen drøfter, hvorvidt vi skal indgå en ny aftale
med Yousee vedr. TV-bokse.
Bilag: Henvendelse fra Yousee, samt mail vedr. TV-boks

6.Sommerfest 10. juni.
Der er tilmeldt 53 personer til festen, fra 22 husstande.

7. Økonomisk status
Bilag: Økonomisk status pr. 31 maj 2017

8. Meddelelser fra formanden
9. Mødekalender
Følgende mødedatoer foreslås for 2. halvår 2017:
Møder i afdelingsbestyrelsen: Onsdag d. 9. august, onsdag d. 6.
september, onsdag d. 4. oktober, onsdag d. 1. november,
onsdag d. 6. december.
Ordinært afdelingsmøde: Torsdag d. 23. november

10. Eventuelt

