
Referat bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 kl. 18.30 
Tilstede : Thorkild, Simon, Nana, Ole, Laurits, Camilla, Charlotte 

 

1. Valg af referent 

•  Nana 

 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

 

3. Godkendelse af referat fra Marts 

• Godkendt  

 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

5. Status vicevært 

• Hærværk i vaskeriet. Unge hænger i vaskeriet og ryger og laver småstreger. Vi ved hvem det er, 

det er blevet forbudt af forældre – og er herefter blevet bedre. Der er også sparket en balustre løs af 

samme. Regning for udbedringen, sender vi til andelshaver. Vi har gamle balustre liggende og der 

vi skriver kun regning for timeløn til håndværker.  

• Der bygges fortsat om i Turesensgade 14, 5tv.  

 

6. Kapstaden 

• Der er bygget hængesystem til borde og bænke i opbevaringsrummet.  

• Der er blevet gjort hovedrent.  

• Musikklubben eskalerer, naboerne er meget generet. Vi tager kontakt til musikklubben og beder 

foreløbig om hensyn, hvis det ikke løser sig af denne vej må vi lave mere konkrete regler. 

• konfirmationer på vej 

 

 

7. Salg 

• Salg af lejlighed i Nansensgade 38 st.tv – vurderingsmand er bestilt, til vurdering af den nu 



overleveringsklare lejlighed. Den er solgt til sammenlægning. Denne lejlighed er solgt som et nyt 

forsøg hvor vi ved foreningssalg udbyder lejligheden til sammenlægning, allerede når den bliver 

opsagt, hvor vi tidligere ventede til den var fraflyttet, for at få en samlet vurdering. Det betyder at vi 

får et langt mindre gab imellem huslejen – fra opsigelse til overtagelse af ny ejer. Ved dette salg er 

et gab på 14 dage, hvilket er langt mindre end tidligere. 

• Forældrekøb. Som det står i vedtægterne skal man bebo den lejlighed man køber, forældrekøb er 

derfor ikke muligt ifht vedtægterne. Lån fra forældre har vi ingen indflydelse på. Simon har 

besvaret henvendelsen og svaret ligger i bestyrelses mailen. 

 

8. Fremleje 

•  Simon indhenter folkeregisteradresse på to formodede ulovlige fremlejer.  

 

9. Erhverv 

• Leje af kælderlokale. Laurits har udarbejdet et forslag til en lejekontrakt. Vi har forskellige 

tilføjelser, de indføres.  

 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

• Ansøgning om byggetilladelse. Tilslutning af emhætte til centralsug genbehandles. Vi har tidligere 

talt om at vi skulle brandsikre én streng om året. Vi giver tilladelse, vi brandsikrer hele strengen – 

da det er i overensstemmelse med vores målsætning og da det er for administrativt bøvlet at 

brandsikre lejlighederne individuelt. Foreningen bekoster brandsikringen, men at de påvirkede 

beboere selv skal udbedre malerarbejde, som ved alle øvrige byggeprojekter.  

 

• Update på det store byggeprojekt. Plan 1 er i gang med at udarbejde detaljerede planer til udbud til 

entreprenører. Vi vil gerne have projektet i gang inden sommerferien og vil gerne holdes ajour så vi 

kan påvirke processen løbende, derfor aftales et møde i nærmeste fremtid.  

Vi har endnu ikke talt om hvordan der i forbindelse med renovationen af vinduer skal tages højde 

for udbedring af støjgener fra barerne, som flere beboere har givet udtryk for. Dels skal det 

undersøges hvor stort problemet er og dels skal vi henvende os til sagkyndige for at høre om hvilke 

muligheder der er. Simon taler med Plan 1, Nana starter en dialog med beboerne.  

 

11. Beboerhenvendelser 



• Der har været en henvendelse angående larm fra erhverv. Camilla og Charlotte taler med 

erhvervslejer.  

 

12. Gårdlaug 

• Vi taler om at vi - inspireret af Kent længere nede ad gaden, vil undersøge muligheden for at  

etablere noget beplantning på Nansensgadesiden, for at skabe et godt byrum.  

 

13. Evt. 

• beboer problemer i nr.32 Der er blevet skrevet et samlet bekymringsbrev fra opgangen, det skal 

stiles til kommunen. Laurits ringer til ABF og hører hvad man har af handlemuligheder, Camilla 

ringer til en bekendt der arbejder med området. Nana og Ole taler med vedkommende. 

 

Næste møde er d. 8 maj, kl.18.30 – Camilla laver mad.   


