
Referat af bestyrelsesmøde d. 6. marts 2018 kl. 18.30 
Tilstede : Charlotte, Laurits, Ole, Simon, Thorkild, Camilla, Sascha, Nana  

 

1. Valg af referent 

• Nana 

 

2. Valg af ordstyrer 

• Simon 

 

3. Godkendelse af referat fra februar 

• enkelte sproglige kommentarer, nu indført 

 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

 

5. Status vicevært 

• vandtrykket i Turesensgade er nu repareret, samme problem i Schacksgade fikset 

• Hofor omlægger fjernvarne fra damp til vand, det er en generel omlægning. Det vil mindske 

varmetab, mere energieffektiv varme. Der er ikke varslet prisændringer og de står for omlægning af 

systemet i varmekælderen. Vi vil få mere varmekapacitet.  

Det varmeførende rør der løber gennem gården, vil blive lukket af. Opstart 2019. 

 

6. Kapstaden 

• Ommøblering af rummet til borde og stole er under udarbejdelse 

• Konfirmationer på vej i foråret 

• Hovedrengøring i April 

 

7. Salg 

• Der har været et salg – Turesensgade 14 3 th (andel nr 22) 

• Salg af lejlighed i Nansensgade 38 st.tv – nuværende lejelejlighed, udbydes til sammenlægning. 

Vurdering og elsyn er udarbejdet – så overdragelsen kan ske, så umiddelbart efter fraflytningen som 

muligt. Vurderingsfirmaet skal her se bort fra at lejligheden endnu ikke er fraflyttet.  



Man køber altså lejlighed til sammenlægning før der foreligger en byggetilladelse om fra 

Københavns Kommune. Hvis denne ikke gives, går købet tilbage – og foreningen sælger herefter 

lejligheden.  

 

Vi kontakter ABF for at få anbefalet endnu et lejligheds-vurderingsfirma.  

 

Administrator gør opmærksom på at vi ikke ifgl vedtægterne, er forpligtet til at tilbyde til 

sammenlægning. Vi vil præcisere teksten i vedtægterne – så vi har en klar, ensrettet praksis for salg 

af foreningens lejligheder. 

 

Charlotte, Thorkild og Camilla – går videre med den tekst Sascha og Charlotte begyndte på i slut 

2017 

  

8. Fremleje 

• Der har ikke været nogle ansøgninger om fremleje 

 

9. Erhverv 

• Leje af krybekælder (til vinkælder til baren i nr.30) 

Vi har været på rundtur og se på rummene. Vi udarbejder en grundplan, så vi har overblik over 

hvem der bruger hvilke kælderrum. Vi vil ensrette brugen af krybekældrene, også for at de enkelte 

lejere har ansvar for evt efterladte ting – som tidligere har været et problem. 

 

Lige nu har Strengeleg, L&V, Pedalbutikken opbevaring. Derudover ønsker vinbaren i nr.30 et rum.  

Flere steder er der ikke givet tilsagn om brug. 

 

Vi ønsker : at når folk fraflytter skal de have ansvar for at rytte op, en tidbegrænset kontrakt og at 

rummet ikke overdrages til nye lejere.  

Lejere skal selv bekoste en evt. isætning af dør og derudover betale et depositum der dækker en evt 

oprydning.   

 

Vi kigger på kontrakter for loftrum, og udarbejder en lignende kontrakt – så vidt muligt uden at 

bruge et stor beløb på administration. 



 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget 

• Ansøgning om byggetilladelse 

Tilslutning af emhætte til centralsug – kan ikke lade sig gøre, da der ikke er brandsikret i 

centralsuget i opgangen.  

Ellers godkendes ansøgningen.  

Det forudsættes at der ikke bliver synlig rørføring hos underbo.  

 

•. Drøftelse af aftale med rådgiver (Plan 1) 

- kontrakten er blevet drøftet med Administrator 

- honoraret er blevet sat ned fra 12% til 11% 

- administrator vil gerne læse udbudsmaterialet igennem efterhånden som vi får det, så vi er 

dobbeltsikret – at både Plan1 og vores egen administrator, der har blik for evt juridiske 

faldgruber. 

 

• Generalforsamlingsbeslutning næste skridt?  

- Vi beslutter at fortsætte med Plan1 som rådgiver.  

 

11. Beboerhenvendelser 

•  Nansensgade 32, en beboer der ikke har det så godt. Beboerne i opgangen har anmodet om at få 

en brandslukker, det bevilges. Vi anmoder beboerne om at skrive et bekymringsbrev til kommunen, 

om det videre forløb. Simon kommunikerer det videre.  

 

• Der er givet en skriftlig advarsel vedr larm til en beboer i Nansensgade 32 

 

12. Gårdlaug 

• Der har været Generalforsmaling i gårdlauget.  

Der er overskud og projekter vi gerne vil lave, men så vidt muligt sættes de i gang efter det store 

renoveringsprojekt – så det ikke skal genetableres. Boldbanen skal drænes. 

Vægmaleriet bliver muligvis genetableret til foråret.  

 

13. Evt. 



• Diskussion af inkassosager 

Gæld til foreningen på hhv 100.000 og 12.000 fraflyttede lejere. 

Nana har talt med ABF de foreslår, at vi beder administrator undersøge om vedkommende er i 

landet. Hvis vedkommende er i landet genoptages sagen, ellers bortfalder den og det undersøges 

hvordan det kan afskrives som et tab i næste regnskabsår.  

 

Næste møde er d.10 april kl.18:30 i kapstaden 

	  


