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Dagsorden
1. Valg af referent

• Simon
2. Valg af ordstyrer

• Simon
3.  Godkendelse af referat af 13. september 2016

• Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
5. Status vicevært

• I relation til isolering af gavl-væg, hvor der er vægmaleri, så orienterer vicevært, at 
der er lidt skriveri og uenighed mellem uddannelsesforbundet og gårdlauget i 
forbindelse med re-etablering af vægmaleri og brandudgang/flugtvej mv. 

• Det er konstateret, at der er nogle gesimser i Schacksgade og Turesensgade, der 
ikke ser så godt ud. Dette skal udbedres, når det bliver varmere i vejret i løbet af 
2017.

6.  Kapstaden
•  

7. Salg
• Foreningen har solgt en af sine lejligheder til andelshaver med sammelægning for 

øje.
8. Fremleje

• Der er en andelshaver, som har ansøgt om fremleje i et år, grundet arbejde i 
Danmark, hvor der er bopælspligt på pågældende arbejde. Bestyrelsen giver efter 
korrespondence med administrator tilladelse til det. 

9.  Erhverv
• Henvendelse ang. udluftning for vin/madbar i Stigs gamle lokaler
•  Erhvervslejer ansøges om at lave udsugning i forbindelse med etablering af mad og 

vinbar. Dette efterleves selvfølgelig. 
•
•

10.  Status bygge- og renoveringsudvalget
•  Der har ikke været nogle nye projekter, men udvalget vil snarest sætte sig sammen 

og lave en plan for et kommende år. 
• Vi henstiller, at der i forbindelse med bygge og renoverings-projekter i diverse 

lejligheder, så er det andelshaver, der skal stå for lovliggørelse af de relevante ting, 
herunder at der skal være direkte adgang til samlinger for rør og stigestrenge

11.  Beboerhenvendelser
• Der har været en henvendelse ang. støj fra hund på forskellige tidspunkter. Vi 

henvender os til ejeren og håber at støjen denne vej rundt kan afhjælpes. 
• Der har været en henvendelse ang. larm fra vaskemaskine. Ifølge husregler må der 

ikke vaskes, så det afsluttes efter kl. 22. Vi tager en kort snak med andelshaver 
herom. 

12. Altanprojektet/Gårdlauget
• De sidste altaner er efterset og projektet anses nu for at være afsluttet. 

13. Evt.
    


