
Referat af bestyrelsesmøde 
d. 18. januar 2009 

 
Tilstede: Lina, Karin, Rikke, Tom og 
Trine 
Afbud: Benny, Ane 

 
1. Information til bestyrelsen 

Ødelagt hoveddør 
En låsesmed har ødelagt en hoveddør. 
Regningen er sendt videre den 
andelshaver, der bestilte låsesmeden, 
 
Snavs i rørene 
Vi har fået en henvendelse om snavs i 
rørene. Den 2. marts 2009 kommer 
Dansk Elektrolyse ud og gennemlyser 
vores rør. Der bliver lukket for vandet 
mellem 8 – 12. 
 
Storskrald 
Der har været et firma og rydde 
loftrummet over nr. 10. Netop som loftet 
er ryddet, er folk igen begyndt at stille 
ting ud i gangarealerne på lofterne.  
DET ER ENSBETYDENDE MED 
STOR BRANDFARE OG RISIKO FOR 
FOLKS LIV, HVIS 
FLUGTMULIGHEDDER OG 
FARBARE VEJE ER BLOKERET – 
FJERN JERES LORT – BRUG 
LOFTRUMMENE, JERES 
LEJLIGHEDDER OG 
STORSKRALDSRUMMET - IKKE 
GANGAREALERNE! 
 
Brunata 
Brunata er endnu ikke færdige med en 
opgørelse over, hvilke målere der skal 
skiftes ud. Det kommer snarest. 
 
Kælderrum 
Der er stadig en tvist, mellem tre 
personer, der deler et  kælderrum. 
Rummet bliver målt op og malet i tre 

dele. Andelshaver bør herefter være klar 
over, hvor meget man må fylde. 
 

2. Fiberbyen 
Punktet udgår – Trine samler op 
IP  telefoni 
Der bliver hustandsomdelt en brochure 
om IP telefoni. 
 

3. Ny vaskekorts automat 
Vi er ved at have overblik over de nye 
vaskekortautomater. Det nye system 
kører fra d. 17. marts. Alle andelshavere 
og godkendte fremlejere får udleveret et 
nyt vaskekort hos viceværten. Vi bruger 
de gamle kort indtil den 17. marts og de 
nye fra den 18. marts. De nye kort kan 
købes i ugen op til den 17. (vi får dem 
ikke før), og afregner de gamle i ugen 
efter. Der skal kvitteres for modtagelsen 
af det nye kort enten af andelshaveren 
eller fremlejeren. Kortet kan afhentes i 
uge 11.  
 
Vicevært 3 måneders samtale 
Vi afholder tremåneders samtale med 
viceværten – snarest. Trine og Tom 
deltager. 
 

4. Skimmelsvamp 
Vi har skimmelsvamp i bjælkerne på 
loftet over Sigerstedgade nr. 4, 6 og 8. 
Der er flere muligheder for, hvordan det 
kan være kommet. Bestyrelsen tager en 
runde til alle lejligheder i de tre opgange 
for at tjekke om nogle fejlagtigt skulle 
have sat en udluftning eller emhætte på 
den skorsten, der slutter på loftet. 
 

5. Graffiti og maling af døre 
Graffiti er renset ned over hele 
bygningen. Dørene kan ikke renses 
uden, at malingen ryger af. Der bliver 
indhentet tilbud på, hvad det koster at få 
malet dørene. 
 



 
 

6. Paraboler og ulovlig fremlejer 
Der er kommet en parabol op i 
Sigerstedgade nr. 10 og to i 
Ingerslevsgade. De skal ned. Desuden er 
der en ulovlig fremleje i den ene af 
lejligheder. 
 

7. Brandskade i Ingerslevsgade 
Rikke forsøger at afslutte sagen. 
 

8. Bygningsforsikring 
Vores bygningsforsikring stiger grundet 
generelle stigninger på marked. Vi er en 
forening, der har anmeldt stort set alt, så 
måske skal vi fremover overveje, hvad 
vi anmelder. Fremover vil bestyrelsen 
lave en mere nøgtern vurdering af, hvad 
der anmeldes til forsikringen. 
 

9. Nøgleprojekt 
Kører og er i gang inden foråret. 
 

10. eventuelt 
Der underskrives regninger. 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 12. marts 
2009 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. 


