
Ref. af bestyrelsesmøde d. 26-11-19! 

Til stede var: Jan, Mikael, Nina, Christian, Connie samt supp. Kira og Sture 

 

1. Godkendelse af ref. fra møde d. 23-10 

Ref. godkendt pr. mail 

 

2. Status på byggeprojekter 

• Byggebudget: Økonomien ser stadig fin ud. 

• VVS: Projektet kører fint. Tidsplan overholdes. Der strammes, igen, op på rengøring af bad- 

og toiletvogne. Bestyrelsen har svaret på diverse beboerhenvendelser. 

• Altan/trapper: Projektet er startet op. Der er foreløbig ikke nogen uforudsete problemer. 

Der er etableret ny indgang til vaskeriet fra nr. 137. Den bliver permanent, og der vil 

således fremover være en flugtvej fra vaskeriet.  

HUSK  at eget affald fra renovering skal bortskaffes af beboeren selv!! 

 

3. Status på stævning fra SR 

Sagen skal for retten torsdag d. 28-11. (D.D. er sagen afviklet, og foreningen vandt sagen klart) 

 

4. Status på sag vedr. DEAS 

Sagen kører. Der er intet nyt. 

 

5. Økonomi 

Ser fin ud.  

 

6. Ejendomsfunktionærens opgaver 

Det fungerer fint. Børge er meget fleksibel i sin del af byggeprojekterne. Det sætter vi stor pris på. 

 

7. Møde med Frederiksberg Kommune vedr. vores grønne arealer 

Nina og Connie har haft møde med en rep. fra Vej- og Parkafd. Vi har gennemgået mulighederne 

for i fællesskab at forskønne vores grønne arealer. Primært dem på nordsiden ud mod parken. Dels 

med økonomisk hjælp, dels med rådgivning. 

Kommunen vender tilbage i januar måned. 

 

8. Kommunikation 

Der kommer Nyhedsbrev i januar måned. 

 

9. Evt. 

Ordinær generalforsamling i 2020 ligger d. 2. april. 

 

Næste møde: 7-1-20 



Ref. fra bestyrelsesmøde d. 23-10-19 

Til stede var: Jan, Mikael, Nina, Christian, Connie (ref.) samt supp. Sture og Kira 

 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 25-9 

Referat godkendt pr. mail. 

 

2. Status på byggeprojekter 

a. VVS:  

Vi vendte et beboerspørgsmål om muligheden for at udmelde en mere detaljeret pris 

på projektet på nuværende tidspunkt. Der var enighed om, at det ikke vil være muligt 

at komme med en forventet slutpris i forhold til budget, da vi først lige har afsluttet 

opgang nr. 39. Men vi holder os indenfor budgettet og økonomien ser fin ud. 

 

Arbejdet i nr. 39 er ved at være afsluttet. Generelt set er det gået godt. Håndværkerne 

kender huset bedre nu, så forskellige udfordringer kan minimeres i de kommende 

opgange. Der afventes slutrengøring (er udført på nuværende tidspunkt). 

 

Der er etableret nye trapper/gelændere til badevognene, så det er lettere at komme 

op. 

 

Vi diskuterede forskellige beboerhenvendelser med relation til renoveringen. 

 

b. Altan/trapper: 

Projektet skulle være startet op i uge 40, men Frederiksberg Kommune har været 

meget langsommelige med byggetilladelser. Derfor startets først op i uge 44. 

 

Der bliver etableret en ny dør til vaskeriet i bunden af opgangen i nr. 137. 

 

3. Status på stævning fra SR 

Der afholdes forberedende møde med advokaten d. 5-11. Sagen skal for retten d. 28-11.  

 

4. Status DEAS-sag 

Intet nyt. Jan kontakter advokaten for at tjekke op på sagen. 

 

5. Økonomi 

Ser fortsat fin ud. 

 

6. Ejendomsfunktionærens opgaver 

Fungerer fortsat godt. 

 

7. Kommunikation 



Der kommer nyt Nyhedsbrev, når bestyrelsen vurderer det passende. 

8. Eventuelt 

For at fastholde den gode kommunikation med Frederiksberg Kommune omkring 

renovering af udearealerne, som blev startet op i begyndelsen af året, afholder vi et 

kontakt-møde med samme. Nina og Connie deltager i mødet. 

 

I forbindelse med VVS-projektet er det besluttet, at man i nr. 137 tager første del (køkken 

eller badeværelse) før jul, og anden del (køkken eller badeværelse) efter nytår. Så kan alle 

holde jul med fungerende køkken/bad. 

 

NB: HUSK, at byggeaffald i forbindelse med byggeprojektet skal bortskaffes af beboerne 

selv! 

 

Næste bestyrelsesmøde 26-11 kl. 19. 

 



Ref. fra bestyrelsesmøde d. 25-9-19! 

Tilstede var: Nina, Mikael, Jan, Sture, Kira, Connie – afbud fra Christian 

 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 19-8 

Referat godkendt pr. mail 

 

2. Status på byggeprojekter 

• VVS-projekt 

Projektet forløber fint i nr. 39. Godt forhold mellem håndværkere og beboere. 

Bad- og toiletvogne fungerer. Der har været et problem med, at det opsatte toiletpapir 

forsvinder. Derfor skal beboerne fremover selv medbringe toiletpapir. Husk, at efterlade 

vognen i pæn tilstand, klar til den næste bruger! 

• Altan/trappe-projekt 

Bestyrelsen har underskrevet aftale d.d. Der startes op i uge 40 med etablering af 

byggeplads. Og projektet går umiddelbart herefter i gang. 

 

3. Status på stævning fra SR 

Sagen kommer for retten d. 28-11. 

 

4. Status på DEAS-sag 

Intet nyt i sagen. 

 

5. Økonomi 

Ser flot ud. Der kommer nye opslagstavler i nogle opgange. 

 

6. Ejendomsfunktionærens opgaver 

Det fungerer godt. 

 

7. Kommunikation 

Der kommer nyt Nyhedsbrev indenfor 1 måned. 

 

8. Evt. 

Vi diskuterede et par emner. 

 

 

Næste møde: 23-10 kl. 19! 

 

 

 

 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-8-191 

Til stede var: Jan, Mikael, Christian, Nina, Sture, Kira og Connie 

1. Godkendelse af ref. fra seneste møde 

Referatet godkendt pr. mail 

 

2. Status på byggeprojekter 

Bestyrelsen har til VVS-projektet valgt firmaet FL&Davidsen, som gav det bedste og billigste tilbud.  

Firmaet har d. 15-8 foretaget gennemgang af lejlighederne i nr. 39. Det er gået godt, og det er 

oplevelsen, at det er meget professionelt. 

Firmaet begynder at etablere byggeplads i gården og omkring ejendommen i uge 34. 

Processen vedr. altanerne er lidt forsinket p.gr.a. nye krav fra Frederiksberg Kommune. 

 

3. Beboermøde 

Der afholdes ikke et egentligt beboermøde, men onsdag d. 25-9 kl. 17.30-19.00 i 

bestyrelseslokalet, nr. 137, kld. vil det være muligt at stille spørgsmål vedr. VVS-projektet, som 

man ikke har fået svar på ved gennemgangen af egen lejlighed. Der vil være repræsentanter fra 

leverandører og medlemmer af bestyrelsen til stede. 

 

 

4. Status på igangværende sager 

Både sagen vedr. SR og sagen vedr. DEAS kører stadig. 

 

5. Havedag 

Da ingen har skrevet sig på tilmeldingslisterne, aflyses havedagen. 

Vi kan evt. gennemføre en havedag til foråret. 

 

6. Økonomi 

Økonomien ser fin ud. Der har ikke været store, uforudsete udgifter. 

 

7. Ejendomsfunktionærens opgaver 

Vi gennemgik aktuelle opgaver 

 

8. Kommunikation 

Vi gennemgik en beboerhenvendelse 

 

9. Evt.: Fastspeed 

• Jan har nærlæst tilbuddet fra Fastspeed. Det er ikke interessant for os som forening. 

• Bestyrelsen vil arbejde på at få en form for spærring af stikvejen fra Grøndalsvej til parken 

p.gr.a. øget trafik. 

Næste møde: 25-9 kl. 19 



Ref. fra bestyrelsesmøde d. 24-6-19! 

Til stede var: Jan, Nina, Mikael, Christian, Connie, Sture og Kira 

 

1. Godkendelse af ref. fra d. 20-5 

Ref. godkendt pr. mail 

 

2. Status på byggeprojekter 

Vedr. altaner: Alle ønskede altaner er blevet besigtet. 

Vedr. VVS: Frederiksberg Kommune er langt om længe i gang med at behandle vores ansøgning om 

byggetilladelse  

 

3. Sagen vedr. tidligere varmemester 

Den retslige del af sagen er udsat til september måned 

 

4. Sagen vedr. DEAS 

Sagen kører gennem Boligexpertens advokat 

 

5. Økonomi 

Ser fin ud. P.t. kun udgifter til alm. drift 

 

6. Ejendomsfunktionæren 

Børge har nu fået arbejdstelefon. Hans træffetid er mandag-onsdag-fredag mellem kl. 8-13. 

Telefonnr.: 52112947 

 

7. Kommunikation 

Havestykket foran nr. 8, st. tv er lejet ud til beboerne i lejligheden samme adr. 

En beboerhenvendelse blev gennemgået 

8. Evt. 

Et par beboere har foreslået, at vi afholder en havedag, hvor vi dels i fællesskab kan give en hånd til 

havens/gårdens forskønnelse. Dels kan lære hinanden lidt bedre at kende.  

   Bestyrelsen vil gerne bakke op om sådan et initiativ, og foreslår  

Søndag d. 1-9  kl.10-14 

Foreningen vil gerne bidrage med øl/vand og pølser til grillen. Der bliver sat tilmeldingslister op på 

opslagstavlerne. 

 

Snak om tilbud fra Fastspeed. Jan undersøger mulighederne. 

 

Snak om brugen af containerrummet: Der må IKKE sættes byggeaffald og storskrald i 

containerrummet. Hvis man har storskrald, skal man kontakte Børge, som så kan aftale fælles 

afhentning med kommunen. Ellers må man selv køre på Genbrugsstationen med sit storskrald. Se 

evt. vedhæftede oversigt. 

 

 

Næste ordinære møde: mandag d. 19-8 kl. 19  



 

 

 

STORSKRALD 

Kommunen afhenter storskrald op til 9 gange om året. Beboere orienterer viceværten om hvilken type storskrald, som 

skal afhentes, og viceværten aftaler afhentningsdatoer med kommunen. Viceværten orienterer alle beboere om 

afhentningsdato med opslag på opslagstavlerne. Beboere stiller sit storskrald udenfor skraldeindhegningen – obs. først 

aftenen før afhentningsdato. Vi har ikke opmagasineringsrum for storskrald. Skraldemanden kommer fra klokken 7.00 

og tager kun korrekt sorteret affald med. 

 

De 5 storskraldstyper:   

 

STORT BRÆNDBART 

(1-3 meter langt, max 1,5 meter bredt) 

- Møbler, madrasser, gulvtæpper, haveredskaber, træpersienner, sengebunde 

- Vinduesrammer uden glas, døre uden glas,  

- Brædder fra gør-det-selv arbejde samlet i en klar plastsæk. Søm og skruer skal fjernes eller bankes ind. 

 

STORT JERN OG METAL 

(1-1,5 meter) 

- Cykler, barnevogne, tørrestativer, stiger, strygebræt og andet indbo af jern og metal. Alle cykler og barnevogne skal 

mærkes med ”storskrald”. 

 

ELEKTRONIK 

-Alt med ledning, lyd og alt der kan lyse bortset fra selve lyspæren. Saml små ting sammen i en klar plastsæk. 

 

PVC 

-Badebolde, altankasser, telte, regntøj, gummistøvler, voksduge, bruseforhæng. 

TIP: PVC er ofte mærket med plastmærke 3 (genbrugstrekant med et 3-tal). 

 

IMPRÆGNERET TRÆ 

(1-3 meter) 

  



 

 

Kommunens vejledning:  

1) Ingen bunker 

Stil affald på jorden, så det ikke vælter. Når skraldemanden skal løfte affald ned, er der fare for at affaldet 

vælter. Derfor må I ikke stable affaldet. 

 

2) Ingen rod 

Affaldet skal være sorteret. Det betyder, at hver af de 5 typer affald skal stå for sig, og der skal være tydeligt 

mellemrum mellem affaldet. Så kan hver skraldemand tage det rigtige affald med i sin skraldebil. 

 

3) Intet småt affald 

Storskrald betyder STORT affald. Affaldet skal være større eller længere end 1 meter. Dog ikke større end at 2 

skraldemænd kan løfte det. Er affaldet mindre end 1 meter, skal I bruge affaldsbeholderne eller genbrugsstationen. 

Den eneste undtagelse er elektronik. I må gerne samle mindre elektronik i en klar plast sæk og sætte frem til 

storskrald. 

 

4) Ingen kasser og poser 

Skraldemanden kigger ikke i kasser og poser, og skraldemanden pakker ikke affaldet ud. Derfor tager han ikke 

flyttekasser og poser med. Pak affaldet ud og sorter det. Aflever det i affaldsbeholderne eller på genbrugsstationen. 

 

5) Ingen glas, spejle, keramik og porcelæn 

Glas, keramik og porcelæn skal afleveres på genbrugsstationen. 

 

KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATIONEN: 

Vi skal selv køre på genbrugsstationen med nogle typer affald. Det er: 

- Glasplader, spejle, porcelæn, keramik, krukker, vaser og brugskunst af glas. 

- Wc, vask, fliser og klinker fra badeværelser og vådrum. 

- Tøj, sko, tasker, bælter. 

- Ting der er for gode til at smide ud kan afleveres på genbrugsstationens byttecenter.  

- Affald i flyttekasser og plastsække. De skal pakkes ud og sorteres på genbrugsstationen. 

- Jord, sten, fliser, grus. 

- Byggeaffald. Nedrivningsaffald. Affald fra professionelle håndværkere. 

Nærmeste genbrugsstation:  

Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg. Åben på hverdage fra 10-18 og i weekender fra 10-17. 

 

 

 

 

 

 



Ref. af bestyrelsesmøde d. 20-5-19! 

 

Til stede var: Mikael, Jan, Nina, Connie, Kira og Sture. Afbud fra Christian. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 24-4 

Ref. godkendt pr. mail 

 

2. Byggeprojekter 

Der er sammen med SBS rådgivning a/s fundet 5 entreprenører, som skal give tilbud på 

altan-projektet, og 5, som skal give tilbud på VVS-projekt. Processen kører videre herfra. 

Der kan læses mere i Nyhedsbrev, som kommer ud en af de kommende dage. 

 

3. Sagen vedr. Søren Rasmussen 

Vi diskuterede, hvordan vi takler sagen og om økonomien i den. 

Vi kører sagen gennem advokat. Jan har kontakten med advokat Jesper Rasmussen. 

 

4. Økonomi 

Det ser fint ud. 

 

5. Ejendomsfunktionæren 

Børge har stadig ikke fået hævekort og arbejdstelefon. Connie har kontakt med 

Boligexperten vedr. dette. Forventes at være på plads snarest. 

Jan og Connie har møde med Børge torsdag d. 23-5, hvor vi gennemgår status på hans 

ansættelse og opgaver. 

Der er d.d. sprøjtet mod møl i vaskekælderen! 

 

6. Beboerhenvendelser 

Vi gennemgik status på 3 beboerhenvendelser. 

 

7. Kommunikation 

Der udkommer Nyhedsbrev i den kommende uge vedr. forløbet i byggeprojekterne. 

 

8. Evt. 

DEAS-sag vedr. penge trukket på vores konto. Jan har kontakt med advokaten. 

 

 

Næste møde: mandag d. 24-6 kl. 19. 



Ref. af bestyrelsesmøde d. 24-4-19! 

 

Til stede var: Nina, Jan, Mikael, Christian (nyt medlem), Connie, Sture, Kira (ny suppleant) 

 

Vi startede med at afholde møde med vores rådgivende ingeniørfirma SBS og Boligexperten. Vi 

gennemgik status på VVS-projektet og på altan-projektet. Og vi aftalte det videre forløb frem til 

projekternes opstart, som, som det ser ud nu, bliver i løbet af august måned d.å. 

En aktuel udfordring p.t. er, at SBS stadig mangler at lave registreringer i 5 lejligheder, fordi 

beboerne ikke har reageret på deres henvendelser. Bestyrelsen forsøger at få de pågældende i 

tale. 

Der bliver afholdt et beboermøde med SBS og Boligexperten inden opstart. 

 

1. Konstituering  

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.: 

Formand: Jan  

Næstformand og kasserer: Connie 

 

2. Bestyrelsesopgaver 

Connie er kontaktperson til ejendomsfunktionær Børge. 

Nina beholder opgaven med at vedligeholde/opdatere hjemmesiden og udsende 

nyhedsbreve. Hun står også for foreningens mailbox. 

 

Vi diskuterede en udfordring i at få kommunikeret tydeligt og mere beskrivende i 

forhold til beboerne. Alle skal kunne forstå de skrivelser, der bliver sendt ud. 

 

3. Godkendelse af referater 

Vi aftalte godkendelsesprocedure. 

 

4. Evaluering af Generalforsamling 

Enighed om at GF var gået godt. Der var blevet kommunikeret bedre end ved den 

extra GF i februar. 

Der skal strammes op og redigeres i referatet fra GF, inden det kan godkendes. 

Nina og Christian har opgaven. 

 



5. Stævning 

Sagen kører med hjælp fra Boligexperten’s advokat. 

 

6. Ejendomsfunktionærens opgaver 

Connie og Jan aftaler evalueringsmøde med Børge, inden hans prøvetid udløber d. 

31-5. 

 

7. Udestående opgaver 

Gennemgang af udestående opgaver 

 

8. Kommunikation 

Derer givet tilladelse til at holde kat til en beboer i nr. 39. 

 

 

Næste møde afholdes d. 20-5 kl. 19 

 

 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 18-3-19 

Til stede var: Christian, Bettina, Connie, Mikael, Sture 

Afbud fra Nina og Jan 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat godkendt 

2. Generalforsamling (GF) d. 8-4 

Beretningen til GF godkendt. Lægges op på ProBo sammen med Vedligeholdelsesplan, når den er 

færdig i næste uge.  

Vi undersøger, om der skal afholdes et forberedende møde med Boligexperten, eller om de har fået 

al information ift. de sidste byggesager. 

 

3. Byggeprojekt 

Boligexperten har endnu engang drøftet ejendommens belåningsramme med Nykredit. Der bliver 

et max. På kr. 26,9 mio. Da færdiggørelsen af dokumenterne vedrørende forhøjelsen kommer til at 

tage tid, bliver de oprindelige lånedokumenter på kr. 22.3 mio. skrevet under, så byggekreditten 

kan åbnes. 

Afhængig ag de endelige licitationsbeløb vedrørende de store delprojekter, dvs. altaner m.m. og 

VVS skal det på et tidspunkt vurderes, hvordan en evt. restfinansiering skal håndteres. 

 

4. Svar på henvendelse fra 4 beboere 

Forberedelse af møde med 4 beboere, der har haft møde med DEAS om bestyrelsens forberedelse 

af VVS-projektet. 

 

5. Udestående opgaver 

En ejer mangler trods adskillige rykkere stadig at skaffe byggetilladelse vedr. renovering af lejlighed. 

Det videre forløb drøftes med Boligexperten. 

Der arbejdes fortsat på bedre udluftning i tørrekælderen. 

 

6. Økonomi 

Der har indtil nu ikke været nogle uforudsete regninger, og Bestyrelsen er af den opfattelse, at 

Boligexperten har fået helt styr på opsætning af konti m.m. efter overtagelsen fra DEAS, så den 

daglige bogføring fungerer uden udfordringer. 

 

Restancerne er igen nede på et alm. niveau. Pt. er der 3 ejere, der er i restance, hvoraf den ene er 

på vej til inkasso, da der mangler betaling siden november måned. 

 

DEAS er nu efter 3 måneder vendt tilbage med et svar på, hvorfor de har hævet penge på 

foreningens konto uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen er uenig i redegørelsen, og skal nu i 



gang med at finde dokumentation for forløbet. Derudover har Boligexperten modtaget en regning 

via et inkassofirma, som Bestyrelsen aldrig har modtaget. Bestyrelsen fortsætter dialogen med 

Boligexperten om det videre forløb i forhold til DEAS. 

 

Gennemgang af en igangværende forsikringssag. Foreningen har i denne sag modtaget en regning, 

som skulle have været betalt af ejeren. Derudover har foreningen fået en større regning på noget 

arbejde, der p.gr.a. fejlagtig behandling fra vores tidligere Ejendomsfunktionær, blev sat i gang 

uden bestyrelsens vidende.  

 

7. Kommunikation 

Hjemmesiden bliver opdateret snarest med korrekte oplysninger om Boligexperten, ift. udlejning af 

lejligheder og proces ved vandskader. 

 

8. Godkendelse af forslag til ejendomsfunktionærens arbejdstider og telefon 

Børge vil være på ejendommen mandag-onsdag-fredag kl. 8-13 i vinterhalvåret, kl. 7-12 i 

sommerhalvåret. Det bliver muligt at kontakte Børge på telefon i disse tidsrum. Telefonnummer 

bliver meldt ud om kort tid. 

Det blev pointeret, at Børge har opgaven med rengøring af vaskekælderen. 

 

9. Evt. 

Boligexperten har meddelt, at de i fredags d. 22-3, modtog en kasse med mere materiale fra DEAS, 

men endnu ikke har haft tid til at se dette igennem. 

 

Bestyrelsen havde efterfølgende et møde med de 4 underskrivere af en henvendelse vedr. vores 

samarbejde med DEAS, og vores håndtering af forberedelserne af VVS-projektet (Se punkt 4). De 

synes bl.a., at de har manglet information om forløbet med DEAS. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at forløbet omkring VVS-projektet er belyst i 

bestyrelsesmødereferater fra 2018, og mener således ikke, at der på nogen måde er skjult 

informationer. 

 

I forlængelse af dette møde har Bestyrelsen bedt Boligexperten kontakte DEAS og sikre, at de får de 

dokumenter, som DEAS har udleveret til de 4 beboere udenom Bestyrelsen. 

 

 

 

Husk Generalforsamlingen d. 8. april kl. 18.30! 
 



 
 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 26. februar 2019 
 
 
Bestyrelsen: Christian, Bettina, Nina (ref.), Connie og Jan 
Suppleanter: Michael, Sture 
 
Afbud: Connie, Sture 
 
Gæster udefra: Under punkt 2 deltog Carsten Thomassen, SBS, og Jens Kruuse Jørgensen, Boligeksperten 
 
 
 

1) Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 

2) Aftale om teknisk rådgivning og bistand, tidsplan for projekterne 
 
Aftalen om teknisk rådgivning og bistand mellem ejerforeningen og Boligexperten blev gennemgået og 
diskuteret. Bestyrelsen skrev aftalen under. Underskriften træder i kraft under forudsætning af at 
finansieringen af projektet kommer på plads, hvilket forventes at ske i næste uge (uge 10).  
 
Tidsplan 
Rørprojektet: Registreringen starter medio marts. Der bliver varslet med opslag i opgangen mindst én uge før 
registreringen er aktuel. Der er reserveret fire uger til registrering. Herefter går projekterings- og udbudsfasen i 
gang. Forventningen er, udførelsen starter i august, og at projektet er afsluttet i februar. 
Altaner: Forberedelse starter medio marts, udførelse i august, og projektet forventes være afsluttet inden jul. 

 
3) Evaluering af ekstraordinær generalforsamling  

Bestyrelsen takker for stor deltagelse og opbakning. 
Referat kommer i næste uge.  

 
4) Kommende generalforsamling den 8.4.19 – punkter til dagsorden   

Bestyrelsen forbereder mødet sammen med Boligexperten. Har medlemmer forslag til generalforsamlingen, 
skal de være indkommet senest den 7.3. til Boligexperten (johnny@boligexperten.dk), så de kan tilføjes 
dagsorden. 

 
5) Tilslutning til Belfor skadeservice / 24 timer 

Boligexperten har indgået en aftale med Belfor om en 24-timers ejendomsvagt med vagttelefon samt akut 
skadeservice og –renovering. Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig ordningen, som er uden ekstra 
omkostninger for ejerforeningen. Bestyrelsen orienterer beboere med et nyhedsbrev, når kontaktoplysninger 
mv. er på plads.  

 
6) Udestående opgaver 

Jan og Michael arbejder på at forbedre udluftningen i vaskekælderen. 
 

7) Økonomi 
Vi afventer besked om mellemregningen med DEAS – forsinkelsen skyldes sygdom i DEAS. 

 
8) Kommunikation 

Mails fra beboere blev behandlet. 
 

9) Modtagelse af Børge 
Vores nye vicevært Børge har fået en rundvisning i dag. Han starter mandag d. 4. marts. Der er Jan og 
Connie, som er hans kontaktpersoner.  

 
10) Evt. 

Ingen punkter. 
 
 

 
Næste mødedato er 18. marts 2018 kl. 19. 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 13-2-2019 

Til stede: Christian, Nina, Jan, Michael og Sture (ref.) 

 

Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. 

Ekstraordinær generalforsamling den 20.2.19 

Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 20. februar klokken 18.30 i 

Grøndalscenteret. Boligexperten har udsendt mødematerialet pr. brev. Dagsordenen ligger 

også på hjemmesiden. 

Ingen udsendelse af fortrykte fuldmagter. Man skriver selv i hånden. 1 allerede modtaget. 

Husk, at give fuldmagt til en navngiven person, ikke fx "Bestyrelsen" - ellers er fuldmagten 

ugyldig.  

Vicevært 

Bestyrelsen har ansat en ny vicevært, Børge. Han starter 1/3. Vi skal tage godt imod Børge. 

Det er Connie og Jan, som er viceværtens kontaktpersoner. Jan inviterer Børge til 

næstkommende bestyrelsesmøde. Connie og Jan aftaler introforløb med Børge, fx 

nødvendige møder med eksterne og dokumentation af opgaverne til håndbogen. 

Gennemgang af udestående 

Ventilationsproblemer i vaskekælderen. Løsningsforslag diskuteres. Jan checker op.  

En håndbog i ejendommens drift er ønskelig. Bestyrelsen laver håndbogen sammen med den 

nye vicevært i løbet af hans introduktionsperiode.  

Økonomi 

Bettina korresponderer med BoligX for at få færdiggjort 2018 regnskabet. Der er desværre en 

del poster, som skal afklares med DEAS. 

Det er bl.a. konstateret at DEAS uretmæssigt har hævet nogle penge fra vores konto 

umiddelbart inden overførslen til BoligX. Vi har uden held forsøgt, at få en afklaring fra DEAS, 

men har nu overladt sagen til BoligX. 

Kommunikation 

Red Barnet bad om lov til at flytte deres tøjcontainer ind på vores område. Med tanke på at 

gården skal renoveres, har bestyrelsen sagt nej. 

 

 



Evt. 

Opfordring til overholdelse af diverse husordner på fællesområderne. Problemer med 

cykelparkering, græsarealer, presenninger, gangblokeringer, hensættelse af skrald udenfor 

hegn. Disse ting er ikke viceværtens job. 

Charlottes spørgsmål vedr. opstilling af ladestandere til el-biler videregives til "Gårdprojektet", 

når de går i gang. Kan undersøges om kommunen har planer i området. 

Asfalten på vores hjørne ved stoppestedet er stærkt beskadiget. Nina kontakter kommunen. 

Asfalten på hjørnet ved cykelstativerne er heller ikke god. Det undersøges hvorvidt området 

med de hvide cykelstativer tilhører os eller kommunen. 

Dato for ordinær generalforsamling 

Årets ordinære generalforsamling bliver afholdt den 8. april klokken 18.30 i Grøndalscenteret. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 26/2 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 23-1-19! 

Tilstede var: Christian, Bettina, Nina, Jan, Mikael, Connie 

 

1. Godkendelse af referat 

Ref. godkendt 

 

2. Samarbejdet med Boligexperten (BX) 

Vi har modtaget forskelligt materiale i dag. Det kræver en ekstraordinær 

generalforsamlings godkendelse, før vi kan skrive under på modtagne dokumenter, idet 

BX’s foreløbige rammer for hhv. altanprojektet og VVS-projektet er dyrere end der er 

bevilget på generalforsamlingen i 2018. 

Vi skal sammen med BX have arrangeret en ekstraordinær generalforsamling, hvor 

økonomien generelt samt udgifterne for hver enkelt beboer kan præsenteres. 

Christian kontakter BX. 

 

Vi arbejder på at afholde ORDINÆR generalforsamling d. 8-4. 

 

3. Udestående opgaver 

Listen over udestående opgaver er forkortet. Der arbejdes på de sidste på listen. 

 

Der arbejdes ligeledes på at få nogle uretmæssige betalinger til DEAS retur. 

 

4. Kommunikation 

Der er kommet ny ejer i nr. 8, 1th. De er i gang med renovering af lejligheden. 

 

5. Økonomi 

Der står 10 ejere på restancelisten. BX har kontakt med alle. 

 

6. Viceværtopgaver 

Da viceværten er opsagt/fritstillet blev det drøftet, hvordan opgaverne løses indtil en ny 

vicevært er ansat. Bestyrelsen vil bl.a. forsøge at få aftale med en beboer vedr. snerydning 

og saltning. 

 

Ny vicevært: Bestyrelsen har modtaget én ansøgning til jobbet som vicevært. Vi har 

samtale med vedkommende mandag d. 28-1. Hvis nogen kender til andre, som er 

interesseret i jobbet, kan man kontakte bestyrelsen via mailadressen 

gronnehavegaard@gmail.com. 

 



 

7. Evt. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. cykelopbevaring i kælderen i nr. 39. 

Det gav anledning til en diskussion omkring de eksisterende udfordringer med at skulle 

overholde den husorden, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.  Det handler 

både om opbevaring i kældrene og på opgangene.  

Bestyrelsen pointerer igen, at husordenen SKAL overholdes. 

 

Vi diskuterede desuden en henvendelse fra en ejer vedr. manglende varmt vand. Christian 

har kontakt med ejeren. 

 

 

 

Næste møde: Onsdag d. 13-2. 
 

 

 

 


