
Referat af bestyrelsesmødet den. 7 august 2018.

  Til stede : Simon, Camilla, Thorkild, Laurits, Ole og Charlotte.
Sascha som suppleant er udtrådt af bestyrelsen.

  Referat : Charlotte

  Ordstyrer : Simon

  Godkendelse af dagsorden : Godkendt

  Status vicevært : 
• Der er lavet brandspjæld i nr. 24 th. Projektet var lidt mere omfattende

end først antaget.
• Beboere skal varsle i god tid f.eks ved byggeprojekter og andet.
• Vedrørende vandsagen i Turesensgade 10, er der stadig problemer med

vandtryk og varme. Der anbefales rensning af systemet og skiftning af
ventiler. Der vil blive lavet en gennemgang af de forskellige kældre
med en ingeniør / rådgiver for, at finde en løsning på den lange bane.

• Vaskemaskine nr. 1 er blevet udskiftet. P.t står der flydende sæbe på
vaskeriet til brug af maskinen, men på sigt bliver maskinen instillet til
at dosere sæbe efter hvor mange kilo der er i.

  Kapstaden : Der har været stille hen over sommeren.

  Salg : Foreningen har en lejlighed til salg i nr. 26, der er udbudt til sammenlægning,
            hvor nabo lejligheden ønsker at sammenlægge.

  Fremleje :  Ingen

  Bygge & Renoveringsudvalget :
Der har været nogle reguleringer i forhold til det store byggeprojekt og 
bestyrelsen har godkendt entreprisekontrakten, og der skal laves en
byggeentreprise forsikring. Projektet opstarter i uge 34/35 og forventes
færdigt i midten af oktober 2019. Det er den udvendige facade, maling
af vinduer og udskiftning af noget tag i Turesensgade. Der startes op i
Schaksgade – Nansensgade og til sidst i Turesensgade.



Beboerhenvendelser :
• Der har været en beboer henvendelse vedrørende støjgener fra Stjernen og 
bestyrelsen retter henvendelse til dem.

• Der har været en beboerhenvendelse vedrørende det lille værksted i Schaksgade. 
Den lille bænk udenfor indbyder til, at forbipasserende i de sene timer sætter sig på 
den, og der søges en løsning på det. Der vil også blive gjort opmærksom på, at 
byggeaffald ikke må stå på gaden udenfor værkstedet og fortorvet udenfor skal 
renholdes. Vedrørende støjgener når der arbejdes, vil støjniveauet blive målt.

Gårdlaug :
• Viceværten har søgt gårdlauget om en medarbejder nogle timer om ugen.
• Den årlige gårdfest afholdes i år lørdag den. 25/8 .
• Gårdens pindsvin har igen i år fået unger.

Dato for næste møde er tirsdag den. 11 september kl. 18.00 .
Ole laver mad.


