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Dagsorden
1. Valg af referent

• Simon
2. Valg af ordstyrer

• Simon
3.  Godkendelse af referat af 12. maj 2015

•  Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
5. Status vicevært

•
6.  Kapstaden

• Der har den seneste tid været en del aktivitet hernede og alt er forløbet rigtig godt. Vi 
vil dog gerne opfordre til, at man sørger for at rydde ordentligt op efter sig, så folk 
efterlader det, som de gerne selv vil modtage det.

7. Salg
• Ingen nye salg
• Salg af lejlighed med brug af venteliste!?
• Grundet manglende brug af div. vente- og bytteliste, har bestyrelsen valgt nedlægge 

dem. Byttelisten vil dog stadig være tilgængelig på hjemmesiden, så evt. 
interesserede sælgere/andelshavere kan se om, der er potentielle købere her.  Vi vil 
fortsætte med at lavet opslag på lejligheder, der skulle være salg på hjemmesiden. 
Endvidere vil vi opfordre til, at andelshavere laver opslag på vores facebook-side, 
hvis I vil sælge jeres lejlighed. 

8. Fremleje
• Der har været en enkelt fremleje

9.  Erhverv
• Erhvervslejer Turesensgade 10. Leje er gået i vasken 

10.  Status bygge- og renoveringsudvalget
• Procedure for ansøgning til kommunen

• Når der laves byggeprojekter fra andelforeningens side, skal der laves tegninger 
og æstetik, løsning og placering skal vurderes. Hidtil har det været Ole (Vicevært ) 
mv., som har stået for udførelsen. Der er blevet taget en snak om, hvorvidt at det 
skal foregå på samme eller lignende måde eller om der skal en fagmand på. 
Bestyrelsen har i samråd med Ole besluttet, at brugen af fagperson (arkitekt mv. ) 
vurderes fra sag til sag i løbende dialog mellem Ole og bestyrelsen, så den 
relevante ekspertise bliver brugt. 

• Udvalget har gennemgået den prioriterede liste af forskellige større og mindre 
projekter og vil fortsætte arbejdet af renovering mv. i henhold til denne liste.  

•
11.  Beboerhenvendelser

• Ansøgning om etablering af et nyt tagvindue. Bestyrelsen har godkendt etablering af 
denne. 

•
12. Altanprojektet



• Er så småt ved at være skudt igang. Der er lagt en umiddelbar tidsplan, som snarest 
vil blive sendt rundt. 

•
13. Evt.

• Bestyrelsen har valgt at hensætte en sag om erstatningkrav fra tidligere lejer 
yderligere to år, da vores advokat/administrator efter at have sendt et brev om 
betalingspåmindelse ikke har modtaget svar og vi ikke har grund til at tro, at vi på 
nuværende tidspunkt har mulighed for at få pengene betalt. 

• Inge har fundet plakat til ophængning i vaskeri. Bestyrelsen har besluttet at bekoste 
en ramme hertil. 


