
Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2017 kl. 18 

Dagsorden 
1. Valg af referent 

• Simon 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

3. Godkendelse af referat af 9. maj 2017 

• Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

5. Status vicevært 

• Ikke noget nyt. 

6. Kapstaden 

• Der ikke så meget nyt at berette. Vi skal finde en løsning for opbevaring af borde og stole. Der har 

været en hovedrengøring af lokalet efter istandsættelse af køkkenet  

7. Salg 

• Forespørgsel på tilkøb af lejlighed fra Andelshaver i Turesensgade 14/16. Kommer til at overstige 

150 m2, så det er vist ikke muligt ifølge kommunen.  

Lejlighed  i Turesensgade 14 skal vurderes, derefter tilbydes naboer og derefter tilbydes bytteliste 

og sidst sættes til salg.  

Vurdering og salg af Schacksgade 11. 2.tv. Skal tilbydes til sammen og derefter til andelshavere, 

der er skrevet på byttelisten. 

8. Fremleje 

• Der er fornyelse af fremleje af ’vicevært-boligen’ 

 En forespørgsel på fremleje af værelse. 

9. Erhverv 

• Ny lejer i Antons. Vi glæders os til at se, hvad der kommer til at ske 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

•  Henvendelse fra tagetage i Schacksgade ang. ’manglende’ isolering. Jf. Rådføring fra 

administrator og mundtlig samtale med teknisk rådgiver, har ikke givet anledning til at foreningen 

skal sørge for yderligere isolering. Bestyrelsen er åbne overfor en generel isolering og forbedring af 

lejlighederne, men dette skal tages videre til en generalforsamling.  



• Svar ang. Tilkøb af gang i Turesensgade. Vi har godkendt og sat betingelserne for inddragelse af 

gang.  

11. Beboerhenvendelser 

• Klage ang. Støj fra andelshaver. Da vi føler klagen berettiget og selv har hørt støjniveauet. Det er 

besluttet, at vi giver andelshaver en skriftlig advarsel og vi derudover arrangerer et møde med 

andelshaver og de implicerede parter, som har lyst til at deltage.  

• Forespørgsel på ’parkering’ af motorcykel i gården. Da vi i forvejen ikke har for meget plads i 

gården og kan desværre ikke godkende, at motorcykler kan parkeres i gården.  

12. Gårdlaug 

•  

13. Evt. 

• Der er gårdfest den 19. August! Hvor det også skal fejres, at Turegården har 20-års jubilæum.  

 

 

	


