
Referat af bestyrelsesmøde den. 10/12/2019 
 

Til stede :  Simon, Thorkild, Claus, Peter, Emilie, Lasse, Kasper, Charlotte og Ole. 
 

1. Valg af referant     : Charlotte 
 

2. Valg af ordstyrer   : Simon 
 

3. Godkendelse af referat nov. 2019 : Godkendt 
 

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt 
 

5. Status vicevært. 
- I den ene varmekælder har Hofor haft afbrudt varmedamp en dag, hvilket gav 
problemer, men det er oppe, at køre igen. 
- Der er varslet hovedrengøring af fortrapper og bagtrapperne, og rengøringen 
er påbegyndt. 
-Der er indgået en aftale om etablering af nye varmemålere, da de nuværende  
målere er ca.10 år gamle og nogen ikke kan aflæses. I denne forbindelse er det 
muligt, at installere en røgalarm i de enkelte lejligheder. 
-Rottefængeren kommer stadig ud i forbindelse med kælderrummene i  
Schacksgade 11, og der er lagt ‘spor’ ud , men det formodes at de er udryddet 
på nuværende tidspunkt. 
 

6. Kapstaden. 
Der er fællesspisning den. 1 onsdag i hver måned og musikklub den. 1 fredag 
I hver måned. Alle er velkommen til, at deltage i begge dele. 
Der er planlagt en hovedrengøring af lokalet i januar 2020. Køkkeninventaret  
bliver gennemgået og vi kigger efter nye stole til lokalet. 
 

7. Køb/salg. 
Der har været 3 salg i Nansensgade. Foreningens lejlighed i Nansensgade nr. 
32, 1 th er solgt, også en lejlighed i nr. 24 , samt en i nr. 36. Vi byder de nye 
beboere velkommen. 
 

8. Fremleje. 
Ingen 
 



9. Erhverv. 
Der søges stadig efter en ny lejer til Tankestreg i Turesensgade. 
 

10.Bygge- og renoveringsudvalget 
Vi har modtaget den årlige statusrapport fra rådgivere, der vil blive gennemgået. 
 
 

11.  Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
 
Bygge - og renoveringsudvalg 
Thorkild, Simon og Peter. 
 
Gårdlaug  
Jeanne, Emilie og Kasper. 
 
Erhverv. 
Claus og Simon. 
 
Fremleje. 
Simon. 
 
Kapstaden. 
Charlotte og Claus. 
 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 14. Januar 2020 kl. 18.00 . 
Fremadrettet lægges bestyrelsesmøderne den. 2 tirsdag hver måned. 
 
 
 


