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Dagsorden
1. Valg af referent

• Simon
2. Valg af ordstyrer

• Simon
3.  Godkendelse af referat af 10. maj 2016

• Godkendt
4. Godkendelse af dagsorden

• Godkendt
5. Status vicevært

• Vi har problemer med det varme vand. Der er affald i rørene, som ryger rundt hver 
gang vi slammer ud, så folk skal rense filtre løbende, da det sætter sig i filtrene til 
vandhanen. Det er rust og kalk. På sigt betyder det, at rørene skal skiftes af 
foreningen. Vi vil kigge nærmere på problematikken og opdatere, når der er nyt. I 
udgangspunktet vil, der ‘slammes' hver tirsdag det kommende stykke tid, så man skal 
være opmærksom på, at der kan komme brunt vand og evt. behov for at rense 
filtrene. 

•
6.  Kapstaden

• Der har været stille i en periode, men det næste stykke tid, er der dog lidt flere 
arrangementer i kalenderen. 

7. Salg
• Vi har haft snak om byttelisten og skal gøre opmærksom på, at man er velkommen til 

at skrive sig på den, men den har dog ikke været meget i brug på det sidste, da 
andelshaver har ret til at sælge til, hvem man vil. Vi skal gøre opmærksom på, at man  
skal opdatere sine ønsker, hvis det har ændret sig, siden at man i sin tid skrev sig op. 

• Intern liste… 
8. Fremleje

•
9.  Erhverv

• Farve på vinduesliste i er søgt malet sort i Turesensgade 10. Dette er godkendt på 
betingelse af, det på foreningens anmodning skal males i den farve, som var før 
ændringen.

•
10.  Status bygge- og renoveringsudvalget

•
11.  Beboerhenvendelser

• Opsætning af afskærmning på altaner. Der er ifølge administrator ikke mulighed for at 
lave individuelle løsninger, så for nuværende kan vi ikke give tilladelse til 
afskærmning. 

•
12. Altanprojektet

• Pletmaling af facade. Altanentreprenør har tilbudt at kompensere for manglende 
pletmaling. Der er dog filset i tæt samme nuance allerede og holdbarheden af dette 
er lige så stor ved maling og måske højere. Da der samtidig vil være farvevariation i 
forbindelse med pletmalingen, har vi godtaget at få kompensationen. Vi skal endeligt 
forhandle beløbets størrelse. 

13.  Evt.
• Henvendelse Dansk kabel-tv. Vi har takket nej til præsentation på nuværende 

tidspunkt, da det virker irrelevant. Vi har dog besluttet, at vi næste gang, der vil være 



en beslutning i en retning, hvor valg af leverandør kan have betydning for leverandør 
på andre områder, da flere leverandører eksempelvis både udbyder internet, kabel-tv 
og varmeaflæsning mv…

•


