
Referat fra bestyrelsesmøde d. 23-11! 

 

Tilstede var: Jacob, Christian, Bettina, Connie 

 

1. Opfølgning fra seneste møde: 

 Tilstandsrapport: Gennemgang af ejendommen går i gang snarest. 

Vi er fra vores elevatorfirma blevet anbefalet en større reperation af 

elevatorerene. Christian taler med dem om, hvad der er akut. 

 Liste over bestyrelsesopgaver: Listen er ikke færdiggjort. Vi snakker med Anders 

Reinholdt om evt. hjælp til dette. 

 Hjemmesiden: Jeppe har ansvaret for, at de relevante ting kommer på siden. Vi 

sætter muligvis emnet på generalforsamlingen. Måske vil Nina, som har hjulpet i 

opstarten, være behjælpelig med gennemgang/muligheder på 

generalforsamlingen. 

 Havens tilstand: Der er ryddet godt op i kældergangene. Men en del er bare 

flyttet ud i haven. Alt fra haven bliver fjernet og opbevaret hos Gunnar, inden det 

gives væk til en velgørenhedsorganisation. Beboere, der efter oprydningen i 

haven savner effekter, kan henvende sig til Gunnar.  

Der er en tendens til, at der ikke ryddes op i haven. Vi tager emnet op på 

generalforsamlingen.  

Vi mangler et tilbud på at få fældet et sygt træ i haven. Christian tager sig af det. 

 Varmeregnskab: Varmeopgørelsen er meget mangelfuld og med mange fejl, 

hvilket er grunden til, at der stadig ikke er sendt varmeopgørelser ud til beboerne. 

Vi skal have aftalt et møde herom med Techem. Jacob står for at lave aftale. 

 Sikkerhedstjek af legepladsen: Legepladsen er gennemgået af et eksternt firma d. 

31-10. Der er enkelte ting, som skal ordnes, for at den kan godkendes. Connie 

snakker med Gunnar.  

 Graffiti: Vi har indgået kontrakt med firma om fjernelse af graffiti. 

 Nyt rengøringsfirma: Starter 1-12. Der er sat opslag op. 

 Gunnar’s telefon: Det er aftalt, at Gunnar får udbetalt et beløb til dækning af 

udgifter på sin telefon, som er privat. 

 

2. Reparation af sætningsskade i nr. 135: 

Sætningsskaden er udbedret og betalt. 

 

 



3. Oprydning på matriklen: 

Se under punkt 1.  

 

4. Opsigelse af Vandskadeforsikring: Vores forsikringsselskab Gjensidige har opsagt vores 

vandskadeforsikring pr. 31-12-16. Udgifterne til udbedring og reperationer skal herefter 

betales af foreningen, med mindre skaden er selvforskyldt. Så skal den betales af 

skadevolder. 

 

5. Regnskab: Ser o.k. ud. Vi forventer at kunne hensætte et mindre beløb til fremtidige 

arbejder. 

 

6. Maling af opgangene: Arbejdet bliver ikke prioriteret på nuværende tidspunkt. 

 

7. Generalforsamling: Vi planlægger generalforsamlingen på næste møde. 

 

8. Yousee: Der er igen varslet prisstigninger, hvorfor der kommer forskellige forslag om 

tilknytningen til Yousee på generalforsamlingen. 

 

Næste møde: D. 18-1-17 


