
Referat fra bestyrelsesmøde d. 31/8-16! 

 

Til stede var: Bettina, Jakob, Connie, Morten (en del af mødet), Christian (en del af 

mødet) 

 

1. Opsamling fra sidste møde 

 Rottesituationen efter seneste rep.: 

Alle rør og kloaker skulle nu være renoverede. 

 Ventilation i tørrerum: 

Gunnar har fjernet et vindue i tørrerummet, så der er mere ventilation. 

 Hjemmesiden/mailadressen: 

Ingen af delene fungerer. Connie snakker med Jeppe om det. 

(Det har efterfølgende vist sig, at Jeppe ikke har haft noget login. Så derfor er der 

ikke kommet gang i noget af det. Vi har haft kontakt med Nina, som lavede 

hjemmesiden, og der bliver snart sat plakater op i opgangene, som skal 

offentliggøre både hjemmeside- og mailadresse). 

Vi talte om, om vi med fordel kunne samle/opdatere mailadresser på samtlige 

ejere, så mest mulig kommunikation til/fra ejerne kan foregå ad denne vej. REC ser 

gerne, at vi arbejder videre med dette. 

 Aftale med Adapterm og ARMATECH: 

Vi har indgået en kontrakt med ARMATECH om vedligeholdelse af varmepumperne. 

 Status på vandskaderne i nr. 39: 

Skaderne er udbedret, men det er uvist om årsagen er udbedret. 

 

2. Tilbud fra rådgivende ingeniørfirmaer 

Vi har foreløbig  modtaget tilbud på Tilstansrapport fra ét firma. Afventer to mere. 

 

3. Altan nr. 133, st. th. 

Denne og andre murede altaner er i meget dårlig stand. Vi besluttede, hurtigt at få en 

bygningskonstruktør til at vurdere, hvad der kræves af renovering. Heri vil også muren ved 

nr. 137 indgå. 

Connie snakker med REC. 

 

 



4. Økonomi 

Vi har modtaget balance pr. 31/6. 

Der er nogle problemer med fejlkonteringer, og REC er i gang med at undersøge de sidste 

spørgsmål. 

 

 

5. Forslag om udarbejdelse af årsoversigt over opgaver 

Vi mener, der er behov  for en oversigt over bestyrelsesopgaver, som fremover vil være en 

hjælp for nye bestyrelser. Bettina hører Marc, om det er en opgave for ham. 

 

6. Brug af haven og havens tilstand 

Haven er p.t. ikke særlig indbydende. Ukrudtet står højt og det roder med legetøj og 

børnecykler/løbehjul. 

Alle, der benytter legepladsen, har pligt til at rydde op efter sig! Sandkassen skal dækkes 

til, og cykler og løbehjul må ikke ligge på kørselsområdet! Haven er fælles areal for alle, så 

det skal også være rart for alle at opholde sig der. 

Der bliver iværksat en oprydning af voksen-cykler både i gården, i kældergange og i 

rotunden. Fremgangsmåden og datoer for denne oprydning vil snart kunne ses på 

opslagstavlerne.   

Der er bilejere, som har dæk stående i kældergangene. Disse skal fjernes, da de er 

brandfarlige. I det hele taget skal gangene ikke benyttes til opmagasinering. 

Dørene til opgangene skal holdes aflåste. Også dem ud til gården, da vi har en del 

indbrudsforsøg.  

 

Der har været en gartner ude for at gennemgå have/gård. Vi får et tilbud på beskæring af 

træer/grundig lugning m.m. Gunnar har svært ved at nå disse ting.  

Hvis vi synes, det bliver for dyrt, vil vi i stedet indkalde til en havedag, hvor vi i fællesskab  

kan få haven til at se indbydende ud igen. 

 

Connie har skrevet til Vejlauget om fældning af de to udgåede birketræer ud for nr. 8. 

Foreløbig ingen respons. 

 

7. Forslag om havedag 

Vi ser først på tilbud fra gartner.  

 

8. Tilbud fra firma på rengøring af opgange 

I den tidligere bestyrelse diskuterede vi muligheden for at ansætte et firma til at rengøre 

opgangene. Der var tale om samme firma, som udførte hovedrengøringen af opgangene.  



Grunden skulle være, at vi ville få en bedre (forhåbentlig) og mere stabil rengøring, hvor vi 

ikke bliver berørt af sygdom og ferie. Vi følger op, og beder om et opdateret tilbud. 

 

9. Fejl i leje-opkrævninger 

Der har i august måned været fejl i opkrævninger af leje af loft/kælderrum og garager. 

REC skulle nu have rettet fejlene, så de manglende opkrævninger for august sker med 

september-opkrævningen. 

 

10. Udlejning af p-pladser 

Punktet blev drøftet og derefter skrinlagt. Der er en opfattelse af, at p-pladserne bliver 

bedre udnyttet, som det fungerer nu. 

 

 

11. Varmeregnskab/fordelingstal 

Jakob har en kommunikation i gang med REC, for at få et overblik over, om vores 

fordelingstal stemmer. 

 

 

Næste møde: 3-10 kl. 19.00 

 

 

 

Ref: Connie 

 

 


