
Bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2017 kl. 18 

Dagsorden 
Tilstede: Alle 

1. Valg af referent 

• Simon 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

3. Godkendelse af referat af 12. september 2017 

• Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

5. Status vicevært 

• Der er lavet rensning af tagrender, som der trængte til. Dette har endvidere forårsaget problemer 

med vand, når det har regnet meget.  

• Der er rykket renoveringsrapport 

• Der er lavet brandsikring af nederste kælder i Nansensgade 24 og 26.  

• Vi har indhentet tilbud på rensning af centralsug og vi har fundet et passende, som vi går videre 

med i den nærmeste fremtid.  

6. Kapstaden 

• Der har været en del aktivitet dernede. Det er vi rigtig glade for og ikke mindst rigtig tilfredse for 

det nye køkken.  

7. Salg 

• Andelshaver i Turesensgade har sagt ja til sammenlægning af lejlighed i Turesensgade 14 og 

ansøger nu kommunen om godkendelse herfor. Vi udfærdiger købsaftale 

• Der har været to salg et i Turesensgade og et i Nansensgade. 

8. Fremleje 

• Der har ikke været nogen aktivitet her. 

9. Erhverv 

• Fugt i erhvervslejemål/orientering. 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

•. Div. Vi har kigget på revne i loftet i Schacksgade i forbindelse med mangelfuld afdækning af 

under renovering. A/B udbedrer skaden, da Entreprenør er gået konkurs ved opsætning af glasvæv 



og maling og fremadrettet vil det være andelshaver, som vil fremtidige revner mv. står for 

vedligehold.  

11. Beboerhenvendelser 

• Div. 

•   

•   

12. Gårdlaug 

• Altan og byggematerialer i forbindelse altanbyggeri i anden forening er ikke blevet placeret, som 

beskrevet på tegning.  

• Der er kommet en forespørgsel på etablering af kaninløbebur. 

13. Evt. 

• ABF var forbi til orienteringsmøde om, hvad medlemskab heri kan betyde. Bestyrelsen har vist 

interesse og vil til næste møde tale om, hvorvidt vi skal gå videre med dette!  

 


