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Bestyrelsens arbejde har igen i år været præget af omfattende sager som byggeprojekter og
opfølgning af foreningens vedtægter. Men også små tiltag i mindre sager, gør ind imellem stor
forskel.

Det har været opmuntrende at se, at haven blev brugt af flere og flere. Det være sig alt, fra
blomsterkasseprojekter til barnevognstræf. Urtehaven var frodig og andemor ville absolut tilbage
for at lægge et nyt kuld i blomsterbedet.

Opfølgning af vedtægter
Igen i år har bestyrelsen - sammen med vores advokat - brugt kræfter på indviklede konflikter
afledt af ulovlig fremleje, spekulation i værdistigningen ved c/o adresser og forsøg på penge
under bordet. Selv med vedtægter og udbygget præcedens støder vi konstant ind i nye
problematikker der kræver stillingtagen.

Byggesager
Renoveringsplanen, med prioriteringen af de bærende konstruktioner og den ydre skal, dvs.
tage, kældre, facader og herunder fugtspærring af ydermur, er fulgt.
En omfattende understøttelse af slagterdækket v. jerngitterporten, er færdiggjort. Sorte
"Københqvner" støbejerns-gelændre ved samtlige trappenedgange til gadesiden er opsat. I
forsøg på at komme fugtproblemet i gavlen Scha-ksgade 9, eråer nedlagl dræn.
Som led i forberedelserne til facaderenoveringen, er det indkøbt stillads, uddannet en tømre til
stilladsarbejder, indhentet arkitektrådgivning og udførelsen står til forventet opstart iforåret
2005.

Hovedtrapper
Renoveringen af hovedtrapperne er i fuld gang. Bl.a. har alle døre fået - eller får - påsat nye
låse og messinghåndtag og for at opnå et ensårtet udtryk, har vi tillige valgt, også at udskifte
brevsprækkerne. Vi har valgt stil, og kvalitet og i samarbejde med arkitektfirma valgt farver og
linoleum og besluttet malerfirma ud fra tilbudsmateriale. Trapperenoveringen ventes afsluttet
primo april 2005.

Etableret kabling af ejendommen
Forberedelse og etablering af kabling af ejendommen viste sig at blive en langt mere vanskelig
og tidsrøvende opgave end forventet. Nu er vi tæt på måt og venter kun på at få hard og
sofWaren til internetdelen i hus og blive koblet op.

Sammen med naboejendomme og advokater har vi udfærdiget forslag til vedtægter for
Nansensgade Net - et fælles it-laug, der har til formå|, at give medlemmerne billig telefoni,
internet, Tv og radio.

De udførte opgaver generelt
Alle arbejder er blevet udført under tilsyn af medlemmer af bestyrelsen/byggeudvalget i

samarbejde med de udførende håndvaerkere. Trods vanskeligheder er det fortsat bestyrelsens
vurdering at de gennemførte projekter både har den ønskede kvalitet og den relative lave pris.
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I år kan vi ig.en konstatere et voksende forbrug. Maskinparken krævede stor opmærksomhed helearet, men efter forskellige tiltag, herunder omlægning af al strømmen, synes at det som, at den
er inde i en mere stabil periode.

Kapstaden
Kapstaden bliver brygt til festformå|, musikarrangementer, børnefødselsdage og møder og
fungerer således tilfredstillende. Bloi en enkelt stiiktage er kommet til besiyrelsen kendskab. De
næste projekter vil være en optimering af ventilationen og generel maleristandsættelse, efter at
arbejdet med fugtspaerringen nu har vist sin virkning.

Gårdlaug
Der er udført kloakreparationer, færdiggjort rækværk og opsat måt på boldbanen. Urtebedet er
kommet igang igen og opgaversom bl.a. nødvendig tråfældning, efterfølgende asfaltering samtjustering af stisystemet, og etablering af rindende vånd står som-nogle af ået kommende 5riprojekter. Med en forbedret økonomi giver her en større mulighed for at skulle kunne lade siggøre,

Bestyrelsen minder om, at ideer til haven/gården altid er velkomne enten pr. mail eller på papir.

"håndbogen" for Turegården opdateres løbende og kan hentes ved henvendelse hvis muligt via
nettet ellers i papirudgave. I samme moment skal vi minde nye såvel som "gamle" andelshåu"re
om at bruge hæftet, ligesom forslag til emner der ønskes behandlet er velkomne.

a/b Turegården
v. ole@


