
 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 31. Maj 2010 i Kapstaden efter den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Tilstede: Olmo, Teddy, Jesper, Charlotte, Jens, Sascha, Simon og Sevin 

Afbud: Laila 

1) Valg af referent: Olmo 

2) Valg af ordstyrer: Teddy 

3) Status vicevært v/Ole 

- opsætning af postkasserne er ved opstart, forventet afslutning d.28 juni 

- der er konstateret rotter i gården. Der vil blive tilkaldt rottefænger til rådgivning samt 

foretaget fotoregistrering af kloak. 

4) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

5) Godkendelse af referat 4. maj 2010: Godkendt 

6) Dato for næste møde: Mandag den 28. Juni 2010 

7) Tab på tidligere fraflyttet lejer /jf. Mail fra Teddy af 19.maj 2010. 

Bestyrelsen vil følge administrators anbefaling mht. opkrævning af gæld.  

8) Administrationsaftale 

Bestyrelsen diskuterede ordlyden af den nye administrationsaftale.  

9) Ekstraordinær generalforsamling 

Der har netop været afholdt ekstraordinær generalforsamling. det af bestyrelsen fremsatte 

forslag til låntagning blev enstemmigt besluttet vedtaget. 

10) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål 

10a) Status køb/salg v/Charlotte 

Der har været to salg siden sidste møde. Sælger havde selv købere. Vi har i øvrigt to 2v 

lejeboliger til salg. De vil begge blive tilbudt til sammenlægning, efterfølgende til listen og 

følgende eksternt. 

10b) Status fremleje v/Sevin 

Der er underskrevet tre nye  fremlejekontrakter siden sidste møde 

10c) Status erhvervslejemål v/Teddy 

- Vores nye kaffebar har haft indbrud. 

- Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at opfordre andelshavere til at henvende sig direkte til 

bestyrelsen med eventuelle klager over foreningens erhvervslejemål. 

- Took took har fremsat forslag til ny facademaling på deres erhverv. forslaget imødekommes 

på betingelse af at den nuværende facadefarve reetableres ved fraflytning samt at kvaliteten 

af maling modsvarer den eksisterende (Kein facademaling). 

 



11) Orientering fra arbejdsudvalgene 

Kapstaden 

Da Kapstadens regnskab skal indgå i foreningens regnskab besluttes det, at det fremover skal 

være et bestyrelsesmedlem der varetager forvaltningen af udlejningen. Der forestår i øvrigt en 

snarlig renovering af fælleslokalet.  

Bestyrelsen har afsat 150.000 til renovering af Kapstaden på budgettet og at Kapstadens 

udvalg, dersom det består af formanden, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, har 

bemyndigelse til at købe materialer og inventar indenfor den vedtagne projektramme. Der 

henvises i øvrigt til det kommende referat fra udvalgsmøde.  

12) Beboerhenvendelse 

Der har været en forespørgsel om dækning af udgifterne ved reparation af kapelkasse. 

Bestyrelsen kan ikke imødekomme forespørgslen der vedrører vedligeholdelse af lejligheden. 

13) Evt. 

Der noteres at foreningens bestand af duer er tiltagende. bestyrelsen ser med alvor på 

tilflytningen da redebygning kan resultere i tilstopning af tagrender. 

 


