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De vergadering beslist om ver het reservefonds op te bouwen à rato van 1€ per
aandeel.
De vergadering beslist om de glazen sasdeur te vervangen door glazen deur
met alu-kader.
Het mandaat van Immo Van De Woestijne als syndicus wordt met unanimiteit
verlengd.
Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 1€ per aandeel dus 920€
voor het hele gebouw.
Vergadering gaat akkoord met het voorzien van een sensor aan de inrit in de
ondergrondse.
Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 1€ per aandeel dus 920€
voor het hele gebouw.
Het reservefonds wordt verder opgebouwd à rato van 1€ per aandeel dus 920€
voor het hele gebouw.
Het mandaat van Immo Van De Woestijne als syndicus wordt met unanimiteit
verlengd.
Een reservefonds wordt opgericht van 1€ per aandeel dus 920€ voor het hele
gebouw.
Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zal voortaan gebeuren door
een poetsfirma (hall & lift wekelijks, trap maandelijks)
De vergadering beslist met unanimiteit tot coördinatie van de statuten
Voortaan bestaat de RVM uit, dhr. De Letter voorzitter en dhr. Van Zeveren als
rekencommissaris.
De vergadering beslist een bouwkundig expert aan te stellen mbt de
afvoerproblematiek.
De vergadering gaat akkoord met het onderhoudscontract voor brandblussers &
noodverlichting.
Voortaan bestaat de RVM uit dhr. De Ruyter als voorzitter, dhr. De Letter covoorzitter en dhr. Van Zeveren als rekening commissaris.
Verzekeraar P. Goegebeur krijgt het mandaat tot update brandverzekering.
De vergadering beslist dat het plaatsen van rolluiken achteraan de
appartementen is toegestaan mits deze in dezelfde omkastingskleur zijn als het
buitenschrijnwerk namelijk bruin.
De wettelijk verplichte liftaanpassingen tegen 1/1/2013 en 1/1/2018 worden
toegewezen aan de firma “De Lift”.
Uitdrukkelijke hernieuwing van mandaat syndicus voor 3 jaar vanaf 04/03/2011
De syndicus krijgt het mandaat om beslag te leggen bij verkoop op
achterstallige schulden.
Bedrag van mededinging: 1.000 €
De algemene vergadering beslist tot oprichting van raad van mede-eigendom
met als voorzitter en rekeningcommissaris dhr. De Ruyter Marc
Secretaris: syndicus
De 15-daagse periode wordt op de 1ste helft van november vastgelegd.
Verlenging mandaat syndicus vanaf eind 2009
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[Hijskabels van de lift worden vervangen]
[Inspectieluik aan de afvoerbuis in de ondergrondse wordt toegevoegd]
De maandelijkse provisies worden vastgelegd op :
- 20€ per maand voor de winkels
- 45€ per maand voor de appartementen 5A en 5B
- 75€ per maand voor de andere appartementen
Deze worden per bestendige opdracht maandelijks overgeschreven op de
werkingsrekening van de Vereniging van Mede-Eigenaars van Residentie
Schubert 123-6162755-90.
[De vergadering beslist hall en traphall te laten opschilderen]
Beslissing om wel zonneluifels maar geen zonnescreens toe te laten.
Beschrijving van de zonneluifels : bordeaurood - dessin Depraet Molenstraat
Eeklo
Aanstelling Immo Van De Woestijne als syndicus en aanstelling Dhr De Ruyter
als voorzitter
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