
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2010 
 
Til stede 
Ida Marie, Kristian (ikke under pkt. 4), Bo, Tom, Lina, Ane og Jørgen 
 
Referent 
Jørgen 
 
Dagsorden 
1 Informationer til bestyrelsen og status på løbende sager 

A Nøgleregnskab 
B Afleveringsforretning, tagterrasse 
C Udluftningskanaler 
D Møbler, Tagterrasse 
E Varmemålere 
F Tilbud på renovering af en bagtrappe 
G Trappevask 

2 Indkomne mails 
A Mail om genetablering af stikkontakt på loftet ved trappen i Sigerstedsg. 8 
B Mail om tilladelse til ombygning 

3 Arbejdstilsynets kontrolbesøg 
4 Salg af Sigerstedsgade 4, 2.th. 
5 Restancer 
6 Bestyrelsens interne arbejde 
7 Sjeldanis administration 
8 Underskrift, fakturaer 
9. Evt. 
 
 
1A Nøgleregnskab 
Der er modtaget ca. 34 ekstranøgler samt bestyrelsesnøgler og nøgler til håndværkere. 
Der er ikke kommet endeligt regnskab for nøglerne fra viceværten. 
 
1B Afsluttende byggesyn, tagterrassen 
 Jørgen og Tom var med til gennemgang af byggeriet med vores byggesagkyndige og 
entreprenøren. Der er enkelte ting, der skal udbedres, men ellers ser det rigtig fint ud. Der 
vil være byggesyn igen om et år.  
 
Der er 2 tagrender, som ikke er afsluttet ordentligt, så vandet løber ud de forkerte stede. 
Det vil blive udbedret. 
 
Der er blevet etableret lys på gangene uden bestyrelsens godkendelse. Tom forhandler 
med entreprenøren. 
 



Der er blevet udleveret en nøgle til et af de nyrenoverede rum ved køkken og toilet på 
loftet. Det er en fejl og beboeren vil få tildelt et andet loftsrum.  
 
Rummet over tagterrassen (helt oppe under spidsen af taget) vil blive aflåst, da isoleringen 
ikke kan tåle at der bliver gået på den. 
 
Det endelige byggeregnskab blev gennemgået efter Sjeldani har fremsendt papirer til os 
igen. Der er ikke lånt for mange penge. Det var i stedet en misforståelse i 
kommunikationen med Sjeldani. Fremadrettet vil bestyrelsen arbejde på, at vi har 
elektronisk adgang til regnskaber m.m., så vi også selv kan holde overblik over 
økonomien. Byggeriet er dog blevet billigere at afdrage, end forventet. 
 
1C Udluftningskanaler 
Ved byggesynet blev udluftningskanalerne også diskuteret, da der flere steder er 
fugtskader på loftet. Den mekaniske ventilation som enkelte beboere har fået tilladelse til 
fra kommunen handler jf. den byggesagkyndige ikke om, at man må sætte en ventilator op 
hos sig selv. Uanset hvad kommunen siger, så er det bestyrelsen, der skal give tilladelse 
til ændringer, som har konsekvenser for bygningen, der tilhører os alle. Bo vil arbejde 
videre med den byggesagkyndige om at finde en løsning, som giver mulighed for 
ventilation uden at der udvikles svamp ved ventilationskanalerne.   
 
1D Møbler, tagterrasse 
Der er nu 4 personer i udvalget, der skal købe møbler til tagterrassen. Fra bestyrelsen er 
det Jørgen og Lina. Hvis det overhovedet er muligt, vil vi få købt de første møbler inden 
påske. Udvalget skal desuden lave et forslag til ordensregler. Der skal være så få regler 
som muligt, men det ligger allerede nu fast, at det på grund af brandfare IKKE vil være 
muligt at bruge nogen form for grill, som anvender kul på tagterrassen. I stedet diskuterer 
vi at købe en gas-grill, som bliver boltet fast på en metalplade.  
 
1E Varmemålere 
Rikke kunne ikke komme til dette møde. Vi regner med, at hun kan komme til næste 
møde, så vi kan drøfte at få nye varmemålere. 
 
1F Tilbud på renovering af bagtrappe 
Ida Marie arbejder videre. 
 
1G Trappevask 
Det nuværende firma, der vasker vores trapper har givet en ny pris, som matcher det 
billigste tilbud vi har fået fra andre. Den nye pris er trådt i kraft. 
 
2A Mail om genetablering af stikkontakt på loftet ved trappen i Sigerstedsg. 8 
Der bliver lavet en ny stikkontakt. 
 
2B Mail om tilladelse til ombygning 
Bestyrelsen godkendte ansøgning om etablering af et badeværelse. 
 
 
 



 
3 Arbejdstilsynets kontrolbesøg 
Lina har lavet en vurdering af arbejdspladsen og en plan for, hvordan den kan gøres 
bedre. Vurderingen blev gennemgået med Arbejdstilsynet. 
 
Der er en række problemer med arbejdsforholdene omkring skrald og storskrald. Det vil 
kræve bredere døre og bedre redskaber til den, der skal udføre opgaverne. Der blev 
pålagt gårdlauget et påbud om at udbedre forholdene. 
 
Toiletforholdene blev påtalt, hvilket er AB Humlegårdens ansvar. Der er et nyt toilet på 
loftet, som kan anvendes af viceværten. Bestyrelsen vil dog ved næste generalforsamling 
søge om tilslutning til at renovere toilettet i gården. 
 
Planen for forbedring af arbejdsforholdene skal revideres om 3 år. 
 
4 Salg af Sigerstedsgade 4, 2.th. 
Efter gentagne prisnedslag er der stadig kun indkommet 1 bud på Sigerstedsgade 4, 2.th. 
Buddet er på 40.000 DKK under bestyrelsens seneste pris. Bestyrelsen har valgt at 
acceptere det, fordi bestyrelsen vurderer at pristabet vil være højere, hvis vi får en 
ejendomsmægler til at sælge den. Salget sker dog under forudsætning af, at vores 
advokat kan godkende det, fordi salget sker til et bestyrelsesmedlem. Ane kontakter Irene 
Dahl. 

5 Restancer 
Bestyrelsen har valgt at give mulighed for en afdragsordning for en beboer, som er bagud 
med betaling af huslejen. 
 
6 Bestyrelsens interne arbejde 
Punktet blev udsat. 
 
7 Sjeldanis administration 
Punktet blev udsat. 
 
8 Underskrift, fakturaer 
Der blev underskrevet regninger. 
 
9. Evt. 
Der var ikke noget til punktet. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 14. april kl. 18.30 
 
 
 
 
 
 


