
Bestyrelsesmøde d. 13. september 2016 kl. 18
Dagsorden
1. Valg af referent

• Simon
2. Valg af ordstyrer

• Simon
3.  Godkendelse af referat af 14. juni 2016

• Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
5. Status vicevært

• Gavlvæggen modsat Nansensgade skal isoleres og i den forbindelse skal væggen 
males op på ny. Dette bliver formentlig med samme motiv, som det nuværende, da 
tidligere konkurrence fra Gårdlauget ikke har kastet noget af sig. 

•
6.  Kapstaden

• Der skal findes nye stole. 
• Ellers har det generelt været rimelig stille over sommeren

7. Salg
• Ikke nogle salg

8. Fremleje
• Ingen ny fremleje
•

9.  Erhverv
• Der har været vandskade i Tankestreg grundet utæt ventil. Dette har afstedkommet, 

at bordpladen er blevet beskadiget. På baggrund af dette indkøber foreningen en ny 
til lejer. 

•
10.  Status bygge- og renoveringsudvalget

• Andelshaver har ansøgt om flytning af køkken. Dette har bestyrelsen godkendt. 
• Det er lovpligtigt at få separate varmtvandsmålere pr. 1/1.17. I første omgang får vi 

ingeniør ud og kigger på mulighederne for, hvorledes dette gøres mest fornuftigt og 
om der evt. kan søges dispensation overfor dette krav. 

11.  Beboerhenvendelser
• Opsætning af afskærmning på altaner. Det er besluttet, at vi arbejder videre med at 

finde en løsning, der kan tilfredsstille alle parter både dem, der ønsker at få 
afskærmning af den ene eller anden årsag og dem, der bliver influeret af dem enten 
æstetisk eller indskrænkning af udsyn.

• En lejer har konstateret en alvorlig revne i væggen. Bestyrelsen har besluttet, at der 
kommer en ingeniør ud og besigtiger det og kommer tilbage med et råd til om, hvad 
der skal gøres. 

12. Altanprojektet
•

13. Evt.
• Omlægning af lån er foreslået af administrator. Da vi opnår besparelse, er der sagt ja 

til denne omlægning
• Generalforsamlingen er sat til at være tirsdag den 1. november
•


