
REFERAT 

 

Bestyrelsesmøde d. 9. november 2021 

Deltagere: Anders, Morten, Nina og Ove 

 

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde 21. september 2021 

Referat er godkendt pr. mail og offentliggjort på opslagstavler og web. 

2. Økonomi 

Prognosen er, at budget 2021 holder, da vinduesprojektet blev udskudt til næste regnskabsår 

grundet udgiften for øget vandforbrug (110.000 kr.). 

3. Status for igangværende opgaver og aftaler om evt. back-up 

a. Altanprojekt 

Fejl- og mangeludbedring ifm. 1-års gennemgang er endnu ikke afsluttet. Bestyrelsen er 

opmærksom på algestriber på altanvægge/problemer med skifferpladerne. Desuden er fejl- 

og mangeludbedring ikke godkendt hos enkelte beboere af andre årsager. Dialog med 

leverandøren pågår. 

b. Fibernet 

Projektet løber planmæssigt. Et statusbrev er udsendt og ophængt i opgangene d. 4.11. 

c. Malerprojekt 

Projektet er gået i gang. Der er valgt neutrale farver som tager udgangspunkt i 

ejendommens oprindelige trappefarver, og som passer ind i ejendommens arkitektur og 

byggestil. 

Lofter bliver i en brækket hvid, vægge lyse og træværk i en neutral grå/grøn farve. Der 

ændres ikke på balustre og håndlister i forhold til de eksisterende forhold. 

d. Vinduesprojekt 

Projektet starter hurtigst muligt efter nytår.  

e. Øget vandforbrug 

Bestyrelsen følger op på vandforbruget ugentligt. Det høje vandforbrug ser indtil videre ud til 

at fortsætte. Det kan desværre få en konsekvens for budget 2022: Øget udgift skal 

finansieres ved forhøjet fællesbidrag.   

f. Projektforslag: Ny cykelkælder 

Bestyrelsen har til hensigt at forberede et forslag til generalforsamling 2022 om at etablere 

en cykelkælder i opbevaringsrummet ved opgang 39. Forudsætningen er, at vi kan flytte 

nogle lejemål andetsteds. Én beboer har opsagt sit kælderrum i 39. Det tænkes inddraget, 

og der undersøges alternative kælderrum for de andre.  

Har en beboer til hensigt at opsige et kælderrum (eller loftsrum) i ejendommen i den 

kommende tid, så orienter venligst bestyrelsen.  

4. Drift / ejendomsfunktionærens opgaver 

Intet under dette punkt. 

5. Kommunikation  

Henvendelser fra beboere 

- Initiativ om nye opslagstavle til opgange.  

Bestyrelsen takker. Der bliver skaffet nye opslagstavle ifm. malerprojektet. 

- Cykeltyveri fra gården 

Inden for de seneste to måneder er der blevet stjålet to elcykler fra gården. Vær venligst 

opmærksomme og lås jeres cykler fast. 

6. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

7. Næste møde:  

30. november 


