
Bestyrelsesmøde d. 13. januar, 2015 kl. 18
Dagsorden
1. Valg af referent

Simon
2.   Valg af ordstyrer

Simon
3.   Godkendelse af referat af 24. november 2014

Godkendt
4.   Godkendelse af dagsorden

Godkendt
5.   Status vicevært

Ikke noget at berette
6.   Kapstaden

Det planlægges at købe nyt inventar hernede, heriblandt nye stole.
Grundet til tider mangelfuld rengøring, vil bestyrelsen opfordre til at andelshavere 
hver især er lidt mere opmærksomme om på, hvorledes lokalet efterlades. Hvis 
lokalet vurderes til ikke at være i ordentlig stand, så kan depositummet inddrages til 
dækning af rengøring. 
Depositummet hæves 500 kr
Ny procedure for bookning/reservation af kapstaden

7.   Salg
Der har været to stk

8.   Fremleje
Der har været en enkelt fremleje

9.   Erhverv
 Vi søger stadig efter erhvervslejer til lokalet i Turesensgade 10. Vi har dog haft flere 

interesserede lejere uden, at det har resulteret i en konkret aftale. Der er kommet 
ny erhvervslejer - en naturtatovør-  i Nansensgade 38 kld.  

10.  Status bygge- og renoveringsudvalget
Vi har gennemgået den overordnede plan for de forskellige bygge- og 
renoveringssager. Der er forskellige små vedligeholdelsesprojekter, som løbende 
laves, men der er pt. ikke nogen store projekter på tegnebrættet foruden 
altanprojektet, der nok snarest bliver sat igang.  

11.  Beboerhenvendelser
Henvedelse ang. tagterrasse er behandlet. Efter konsultation med administrator er 
det besluttet, at det projektet kan godkendes, hvis det ligner, det projekt/den 
tagterrasse, som er blevet lavet på taget i Turesensgade. 

12.  Altanprojektet
Inden for meget kort tid bliver de forskellige tilbud, som er kommet tilbage efter 
udbudsrunden, kigget igennem og drøftet. På baggrund heraf bliver en 
altanentreprenør valgt og projektet bliver skudt igang. 

14. Evt.

Tv-pakke
Der er ret til lille pakke, hvis man ikke kan se de kanaler, så kan man i første 
omgang enten gå vores egen hjemmeside eller på Yousee´s hjemmeside, hvor man 



kan få en instruktion i, hvorledes man skal tjekke tv med videre. Hvis dette ikke 
hjælper, skal man rette henvendelse til Yousee. Det skal i den forbindelse 
understreges, at hvis fejlen skyldes egne ledninger og tv mv. inde i lejligheden, så 
er det for egen regning, at tekniker bekostes, hvorimod det selvfølgelig er Yousee, 
der dækker, hvis det er uden for lejlighed eller at der er fejl i det signal, som går ind i 
lejligheden. 


