
Bestyrelsesmøde d. 15. august 2017 kl. 18 

Dagsorden: Tilstede: Nana, Camilla, Ole, Thorkild, Simon, Fati. Ikke tilstede: Sascha 
1. Valg af referent 

• Simon 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

3. Godkendelse af referat af 13. juni 2017 

• Godkendt 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

5. Status vicevært 

• Der er rigtig meget at se til! Københavns kommune har meddelt, at vi nu skal bioaffaldsbeholdere 

til bioaffald, dette vil der blive gjort plads til i affaldsskurene.  

6. Kapstaden 

• 

7. Salg 

• Salg af lejlighed i  Turesensgade 14… Hør Linda ang.  

8. Fremleje 

•  

9. Erhverv 

•Vi har erfaret, at erhvervslejer har ændret små ting uden bestyrelsens tilladelse. Vi gør den 

opmærksom på, at dette skal gøres fremadrettet og at det på foreningens skal reetableres, som det så 

ud før.   

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

•. Altan-besigtigelse. Vi vil prøve, at sende beboerkontrolskema til alle altanindehavere for at 

spørge til mangler i forbindelse med 1-års gennemgangen.  

•  Ansøgning lofts/tagvindue i femtesalslejlighed. Dette giver vi tilladelse til. Al fremtidig 

vedligeholdelse forårsaget og knyttet til dette ’indgreb’, skal andelshaver bekoster. Herunder hvad 

sker  der i forbindelse med etablering af nyt tag.   

 

11. Beboerhenvendelser 

•  Forum for køb og salg. Vi skal gøre opmærksom på, at man altid kan skrive inde på vores 



Facebook-gruppeside, hvis man er interesseret i at bytte og/eller købe/sælge en lejlighed.  

•  Privat valuarvurdering af forening. Vi vil høre administrator om, hvad fordelene og ulemperne 

hertil er. Herefter kan vi/I overveje om det evt. skal på generalforsamling.  

• Vaskeprogram. Det hedder sig nu, at dyner er ikke godt at vaske med enzymsæbe. Forslaget til et 

program, hvor man selv kan putte enzymfri sæbe i er blevet ’godkendt’. Vi skal dog henstille til, at 

man ikke bruger skyllemiddel og egen sæbe i øvrigt af hensyn til folk med allergier.  

	  

12. Gårdlaug 

• Udsmykning af facade. Vi snakkede kort om udsmykningen af gavlen fra uddannelsesforbundet, 

hvor vi stadig afventer, at uddannelsesforbundet svarer vores administrator på mail ang. 

finansiering og påbegyndelse.    

• Altanprojekt hos anden forening  

13. Evt. 

	  


