
Dagsorden bestyrelsesmøde d. 11. april 2019 kl. 18 
Tilstede : Claus, Thorkild, Camilla, Mia, Laurits, Ole & Simon 
Fraværende: Charlotte, Peter & Lasse  
 
1. Valg af referent 
•  Simon  
2. Valg af ordstyrer 
• Simon 
4. Godkendelse af dagsorden 
• Godkendt 
5. Status vicevært 
• Der er lidt udfordringer med affald specielt bortskaffelse i forbindelse med renoveringsprojektet 
og omlægning af fjernvarme. Ole har en god dialog med renovationsfirmaet, så det overordnet set 
kører så glat som muligt.  
• Det grønne udvalg vil i samarbejde med Ole få sat nogle informationer op i skraldeskurene, så vi i 
fællesskab kan blive bedre til at sortere affaldet. 
• Varmebeholderne vil i den nærmeste fremtid blive skiftet i forbindelse med omlægning af 
fjernvarme fra damp til varmt vand, som skulle være en mere energi-effektiv måde at distribuere 
varme.  
6. Kapstaden 
•  
7. Salg 
• Der har været et salg.  
8. Fremleje 
•   
9. Erhverv 
•   
10. Status bygge- og renoveringsudvalget 
 
• Renovering etape 2 
- Anden etape er påbegyndt efter planen. Der holdes ugentlige byggemøder med Peter Maler og 
plan1. Herfra deltager Simon, Ole, Thorkild 
- Facaden Nansensgade 32 er hårdt medtaget, og får ud over den sædvanlige hedevandsafvaskning 
en ekstra omgang rensning med sandblæsning og kemisk rensning visse steder.  
- Efterfølgende - fredag 12.4 - har Simon, Ole og Thorkild besigtiget facaden sammen med Nina. 
Facaden Nansensgade 30 er knap så medtaget som den i nr. 32, men næste gang der er stilladser 
oppe - forventeligt når vi skal have udskiftet vinduer om 5-10 år - skal denne facade nok have en 
grundigere tur, som denne gang nr. 32.  
 
•  Der har været to vandskader i Schacksgade af forskellig karakter. De har været af forskellig 
karakter og den ene er af flere omgange blevet tilset af fagperson/rådgiver, der kan være forskellige 
kilder til årsagen, men det er besluttet, at der vil blive sat stillads op og taget vil blive undersøgt 
nærmere. Derudover er det konstateret, at den franske altan har en forkert hældning og skal 
udbedres ændres. I det andet tilfælde er det en utæthed ved liste på badeværelset, som udgør 
problemet, dette skal også udbedres.  
 
• Etablering af brandspjæld i Turesensgade i forbindelse med nyt badeværelse. Her er det 
konstateret, at der med opsætning af udsug indbefatter etablering af brandspjæld. Andelshaver er 



gjort opmærksom på dette.  
 
• Varmerør i Schacksgade. Der var enighed om at gentage øvelsen i Schacksgade med at indsætte 
nye ventiler mv. i varmtvands-rørene på samme måde som vi sidste år gjorde med Turesensgade-
rørene. Det hjalp på vandtrykket og gjorde vandet renere.  
 
• Ansøgning om nyt køkken. Der var enighed om at give grønt lys for projekt, som indebærer 
flytning af køkken, inkl. nye rørføringer mv. Tilsvarende ændring er foretaget af overboen. Det skal 
understreges, at der skal varsles over for naboer i god tid og foretages daglig rengøring af trapper 
mv.  
 
•  Klage over indvendig afskalning af maling i vinduer efter, at de er malet i Schacksgade. Medtager 
fotos til mødet. Dette er taget med videre til byggemøde med entreprenør og rådgiver, som kigger 
videre på det 
 
12. Beboerhenvendelser 
•  
13. Gårdlaug 
• Vi vil foreslå gårdlauget at få etablere nogle huller i asfalten, som kan danne ’potte’, der kan tjene 
som potte for planter, der kan vokse op af muren. Der skal laves en plan for gården samlet set og 
finansieres i gårdlaugsregi, hvor der måske vil være penge at hente 
14. Det grønne udvalg 
• Det vil blive forsøgt med beplantning på gadeside ved erhvervene i samarbejde hermed. Hvor der 
vil blive tilbudt en finansieringsmodel, hvor andelsforeningen i samarbejde med erhvervslejerne 
betaler for etableringen.  
• Der er også blevet snakket om at få opsat lyskæder på gadesiden til at skabe lidt ekstra stemning 
på gaden i Nansensgade omkring jule/vintertid.  
 
15. Evt. 
•  


