
Bestyrelsesmøde d. 14. december 2016 kl. 18
Dagsorden Tilstede: Nana, Camilla, Thorkild, Charlotte, Simon, Fati & Ole. 
Fraværende Sascha 
1. Valg af referent

• Simon
2. Valg af ordstyrer

• Simon
3.  Godkendelse af referat af 23. november 2016

• Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
5. Status vicevært

• Der er konstateret problemer med rustaffald i vandet, som tilstopper armaturer hos 
andelshavere i slutningen af systemet i Turesensgade 10 th. Det forsøges løst med 
at sætte ‘snavs-filter’ hos erhvervslejer i kælder, vi håber, at dette afhjælper 
problematikken. 

• Der er sidste gennemgang af altaner den 15. december.
6.  Kapstaden

•  Ovnen er nu afgået ved døden og på baggrund af det, så er det besluttet, at vi laver 
en renovering af køkkenet i januar/februar. 

7. Salg
• Der har været et salg.

8. Fremleje
• Der har været en fremleje

9.  Erhverv
•

10.  Status bygge- og renoveringsudvalget
• Ansøgning om tilkobling til centralsug fra erhvervslejer Nansensgade 30 st.th. 

Byggeudvalget har forelagt bestyrelsen grunde til, at dette gøres og bestyrelsen har 
på baggrund af dette imødekommet ansøgningen. Dette beror på hensyn til 
brandsikkerhed og indeklima. 

• Henvendelse vedr. utætte vinduer i Schacksgade 9 Det blev konstateret, at der i 
første omgang skal nye tætningslister i vinduerne. Der vil blive lavet et opslag, hvor 
alle vil blive foreslået at kunne rette henvendelse, hvis man ønsker at udskifte 
tætningslister på baggrund af dette, vil der blive indhentet et samlet tilbud fra 
glarmester, så der forhåbentlig kan opnås rabat.  

• Henvendelse fra lejer ang. revne i mur. Vi får ingeniør til at komme ud og kigge på det 
og afventer vurdering heraf. Herefter vil skade blive udbedret. Omkostninger hertil vil 
blive afgjort på baggrund af denne vurdering. 

•
•

11.  Beboerhenvendelser
• Der er udtrykt bekymring hos beboer vedr. rygning og brandsikkerhed. Vi prøver at 

rette henvendelse til rette myndighed, men vi har ikke selv beføjelse til at gøre 
yderligere indgreb. 

• Forespørgsel på nedrivning af ikke bærende væg samt nedtagning af gasmåler fra 
andelshaver. Dette godkendes, men det understreges at kommunen skal konsulteres 
og det påhviler andelshaver at være sikker på, at væggen ikke er bærende. 
Nedtagning af gasmåler godkendes men dette skal gøres af autoriseret VVS’er. 

•

http://st.th


12. Gårdlaug
• Der er ikke sket nogen udvikling i sag ang. maling af billede på den store gavlfacade

13. Evt.
• Medlemsskab af ABF. Vi kigger nærmere på fordelene ved at være medlem heraf. 


