
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2010 
 
Til stede 
Lina, Ida Marie, Bo, Tom og Jørgen 
 
Dagsorden 

1. Informationer til bestyrelsen samt status på løbende sager 
2. besøg fra gårdlauget 
3. Byggeriets færdiggørelse  

Byggeregnskab 
Byggetilladelse 
Udtrækskanaler fra toiletter 
Møbler til terrassen  
Etablering af lys på loftsgang 
Dato for indvielse af tagterrassen 
Vindueslister  

4. Arbejdstilsynet – nyt besøg 
5. Tilbud på trappevask 
6. Administration for andelsforeningen 
7. Serviceaftale, Fiberby 
8. Underskrift, fakturaer 
9. Evt. 

 
 
1. Informationer til bestyrelsen samt status på løbende sager 
Der er stadig en sag med nye el-målere i lejelejlighederne. Peter arbejder med det. 
 
For at være sikre på antallet af udleverede nøgler kontakter Tom Sjeldani for at få en 
opgørelse. 
 
 
2. Besøg fra Gårdlauget 
Der er kommet ny bestyrelse i gårdlauget. Bestyrelsens medlemmer er: Bente (fra den 
anden forening), Lina og Peter.  
 
Bente var på besøg for at præsentere et forslag til kontrakt omkring arbejdsopgaverne i 
gårdlauget. Hvis vi accepterer det skønnede timeforbrug, vil det også have virkning for de 
sidste 2 år, da der ikke har været afregning til vores forening for viceværtens arbejde i en 
længere periode. 
 
På næste møde vil det blive diskuteret, om vi skal acceptere kontrakten, og hvordan vi 
mest hensigtsmæssigt får varetaget opgaverne omkring gården. 
 
 
3. Byggeriets færdiggørelse  
Byggeregnskab 



Byggeregnskabet blev fremlagt. Det er lykkedes at spare 2 millioner på at indhente 
billigere tilbud under krisen. Lånene er optaget før byggeriet gik i gang og det førte til en 
generel diskussion af, hvordan vi bedst muligt håndterer de penge, der nu er sparet. Tom 
får tal fra Sjeldani på mulighederne for at tilbagebetale noget af vores lån. 
 
Byggetilladelse 
Byggetilladelsen til at etablere toilet og køkken ved tagterrassen er nu i orden. 
 
Udtrækskanaler fra toiletter 
I forbindelse med byggeri af tagterrassen er vores byggesagkyndig blevet opmærksom på, 
at der flere steder er skimmelsvamp på loftet omkring aftrækket fra vores 
toiletter/badeværelser. Det er blevet forstærket af, at nogle beboere har etableret 
mekanisk ventilation. Det er nødvendigt at udbedre skaderne og sikre, at aftrækskanalerne 
kan holde til en kraftigere ventilation. 
  
Ida Marie kontakter Henrik Lind (byggesagkyndig) for at få ham til at vurdere, hvad der 
skal gøres. Samtidig beder vi Henrik Lind om at vurdere hullet i loftet på bagtrappen i 
Sigerstedsgade 10. Endelig vil vi bede ham vurdere, om der på nogen måde kan skabes 
mulighed for, at også Knud Lavards gade 3, 5 og 7 kan gå hen over loftet for at komme 
over til tagterrassen. Pga. at bygningen har 2 ”knæk” i Knud Lavards gade har det ikke 
været med i projektet i første omgang. 
 
Møbler til terrassen  
Lina, Jørgen og Peter (webmaster) går i gang med at undersøge, hvilke møbler vi kan 
købe til tagterrassen.  

 
Etablering af lys på loftsgang 
Lyset er nu etableret. Der mangler dog stadig nogle udendørs lamper på terrassen. 

 
Dato for indvielse af tagterrassen 
Lina, Jørgen og Peter fastsætter også en dato for indvielsen af tagterrassen, når de sætter 
sig sammen og finder møbler. Indvielsen bliver formentlig en gang i april. 
 
Vindueslister  
I forbindelse med byggeriet blev der også malet vinduer i Sigerstedsgade. Vi venter stadig 
på at oversigten over lister, der skal repareres bliver færdig. 
  
 
4. Arbejdstilsynet – nyt besøg 
Vi skal lave en ArbejdsPlads Vurdering (APV) med Peter inden Arbejdstilsynet kommer 
igen den 17. marts. Lina kigger på papirerne og drøfter det med Peter (vicevært). 
 
 
6. Tilbud på trappevask 
Vi har fået et tilbud på trappevask, som er ca. 8.000 kr. billigere i måneden end det, vi har 
nu. Vi beder Peter undersøge, om vores nuværende firma vil gå ned til samme pris. 
 
 



7. Administration for andelsforeningen 
Det kan være svært at vide, hvad vi kan forvente af vores administrator Sjeldani.  
 
Det er væsentligt for bestyrelsesarbejdet, at vi har et godt beslutningsgrundlag, og at det 
er gennemskueligt, hvordan foreningen administreres. Jørgen kontakter Sjeldani for at 
gennemgå vores samarbejdsaftale. Herudover er det planen at kontakte nogle andre 
administrationsselskaber for at få større kendskab til mulighederne. Herefter vil det blive 
diskuteret, hvilke ydelser, vi har brug for. 
 
 
8. Serviceaftale, Fiberby 
Fiberby vil stå for service af foreningens fælles antenne og signal for 1000 kr. om 
måneden. Det inkluderer evt. fejlfinding på vores net og helt frem til den enkelte lejlighed. 
Bestyrelsen har accepteret tilbuddet.  
 
Alle i foreningen kan nu benytte sig af Fiberbys servicenummer: 33 23 00 99, hvis der er 
problemer med signalet. 
 
 
9. Underskrift, fakturaer 
Der blev underskrevet regninger. 
 
 
10. Evt. 
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde den 3. marts kl. 18.30 hos Bo 


