
Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2017 kl. 18.30 

Dagsorden :  
Tilstede: Louise, Camilla, Sascha, Nana, Charlotte, Laurits, Thorkild, Ole & Simon 
1. Valg af referent 

• Simon 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon  

3. Godkendelse af referat (oktober/december) 

• Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt  

5. Status vicevært 

• Der har været dårlig vand i Turesensgade 10 og vi har prøvet med forskellige løsninger. Og håber 

nu, at vi er kommet problematikken til livs med yderligere arbejde, som bliver udført den 24. 

Januar.  

6. Kapstaden 

• Vi har fået nye stole hernede og ellers er der generelt god aktivitet. 

7. Salg 

• Salg af lejlighed i Nansensgade 38 st.tv. Lejer er fraflyttet til plejehjem. Denne vil i første gang 

blive tilbudt til sammenlægning. 

8. Fremleje 

• Et stk fremleje er forlænget 6 måneder i den gamle viceværtbolig.  

9. Erhverv 

• Forespørgsel på midlertidig leje af kælderrum. 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

•. Drøftelse af foreslået bygge-og renoveringsarbejde for 2018 og/eller 2019. Materiale rundsendt af 

flere omgange. Herunder skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling drøftes.  

11. Beboerhenvendelser 

•  Klage vedr. larm. i opgang. Der er givet en advarsel og på baggrund af det, vil vi nu prøve med et 

dialogmøde med bestyrelsen, som forhåbentlig kan afhjælpe problemet.  

• Klage vedr. nabokonflikt ang. larm. Vi vil foreslå, at tage et møde med de influerede parter, som 

forhåbentlig kan gøre, at relationen mellem parterne kan blive bedre.  



• Forespørgsel på tilladelse til placering af barnevogn i opgang. Dette kan der desværre ikke gives 

lov til, da der er principelle årsager ikke må stå noget i opgangene. Bestyrelsen har anvist hvilke 

porte, hvor barnevognene kan sættes,  

12. Gårdlaug 

•  

•  

13. Evt. 

•Drøftelse af besøg fra ABF og om vi skal gå videre med et medlemskab, som det blev aftalt på 

mødet i oktober. Bestyrelsen har valgt at prøve med et års medlemskab.  

 

	


