
Referat bestyrelsesmøde d. 8. maj 2018 kl. 18.30 
Tilstede : Thorkild, Simon, Nana, Ole, Laurits, Camilla, Charlotte, Sascha 

 

1. Valg af referent 

•  Nana 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

3. Godkendelse af referat fra April 

• Godkendt  

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

5. Status vicevært 

• varmvandssituationen i nr.10 er efter meget arbejde, og en periode med løsning – nu problemer 

igen.  

 

6. Kapstaden 

• God dialog med musikklubben. 

• Vi diskuterer muligheden for emhætte i Kapstaden. Forskellige former der kræver forskellige 

forhold : Kulfilter kræver ingen tilslutning, ved tilslutning skal tages højde for re-etablering af 

manglende skorsten i en lejlighed i opgangen, ved tilkobling til centralsug bemærkes at 

brandsikring af centralsug endnu er ikke sket på den streng.  

 

7. Salg 

• salget er gået igennem Nansensgade 38 st.tv 

 

8. Fremleje 

• Simon fremskaffer folkeregisteradresse på 2 formodede ulovlige fremlejer  

 

9. Erhverv 

 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 



• Gennemgang af materiale fra rådgiver  

Møde med Plan 1 i dag – de er i gang med at udarbejde materiale til udbud. Tilbud regner vi med på 

denne her side af sommerferien, vi regner med opstart en gang i august. Alternativt på den anden 

side af den næste vintersæson – afhængigt af hvem der har de bedste priser.  

De enkelte facader og vinduerne – kan de ikke gå så nøje ind i, før der er stillads oppe og man kan 

tilgå vinduerne. De tager det en sektor ad gangen.  

• Vi taler om at holde farvesætningen på facaden i forskellige grå nuancer, så den ikke bliver for 

ensartet. 

• Støj – flere af de beboere der bor umiddelbart i nærheden af de nu 3 barer på Nansensgade er 

meget generet af støj, om natten især i weekenderne om sommeren. Vi taler om hvorvidt og 

hvordan man evt kan forbedre samlivet mellem beboere og bar. Hvis vi skal reparere/udskifte nogle 

vinduer i forbindelse med facaderenoveringen, giver det måske mening at tage højde for dette i 

samme omgang. Vi taler om mulig delvis brugerbetaling ved udskiftning til trelagsglas, for på den 

måde at sondre hvem der egentlig har behovet. Der er forskellige pointer for og imod. Vi bliver 

enige om at Nana og Sascha kontakter en specialist på området – og undersøger mulighederne, 

omkostning og effekt af de forskellige løsninger.  

 

• Plante projekt.  

Vi taler om forskellige muligheder bla at henvende os til skolen på den anden side af gaden, og evt 

starte et samarbejde.  

Plan1 snakker om Real Dania, der sponserer byrum, om man kan ansøge dem om midler til at skabe 

et planterum. Nana, Camilla & Laurits er planteudvalget. 

 

11. Beboerhenvendelser 

• Ansøgning om nyt toilet hos lejer. Vi undersøger om det påhviler foreningen eller lejer der skal 

betale, Simon taler med  administrator.  

 

12. Gårdlaug 

• Altanerne i gårdlaugets forskellige foreninger har individuelle regler, men nogle af de andre 

foreninger har overtaget vores og er glade for dem. Nu har nogle af dem der har overtaget vores 

regler fået en forespørgsel om en markise. Vi har sagt nej til afskærming og fastmonterede 

elementer.  Løse elementer (parasol etc fx) er tilladt.  



• Ole har fundet nogle fantastiske nye træer, til re-etablering hvor vi har mistet træer under bla 

altanprojektet.  

• Køkkenhaver, er et fællesprojekt.  

13. Evt 

• Vi taler om værkstedet om det kan gøres mere tilgængeligt for alle beboerne. Oprydning, skal der 

være en ansvarlig – man kunne tage det op til arbejdsdag.  

 

Næste møde er mandag d. 4 Juni kl.18.30 –Simon laver mad.   


