
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30
 
Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie

Dagsorden
1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails
 
2. Status på løbende sager

    
3. Viceværtens punkt

4. Eksklusionssager, fortsat
 
5. Møbler, tagterrasse

 
6. Ane stopper 
     
7. Lejekontrakt, fremleje 

8. Nyt fra gårdlauget 

9. Underskrift, fakturaer

10. Evt.

1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails
1a. Johan har skrevet, at lyset på loftet nogle steder ikke tænder og slukker som det skal. 
Herudover har han igen opfordret til, at vi overvejer at lægge 440v ind i opgangene, så 
lejlighederne kan trække el fra flere faser end i dag. I praksis vil det betyde, at man vil 
kunne anvende fx vaskemaskine, ovn og el-keddel samtidig.

Johan får udleveret en nøgle, og han opfordres til at komme med et tilbud på hhv. 
reparation af lyset på loftet og installation af 400v i 1 opgang.

1b. En beboer har en server tilsluttet vores net og det drøftet nu, hvor meget der skal 
betales i strøm for det. Der er opstået tvivl om, hvilke konsekvenser det har for de andre 
beboeres internet-hastighed. Bo kontakter web-Peter for at få en vurdering af det.

1c. Der er sket en vandskade i Sigerstedsgade som følge af, at nedløbsrørene for nogen 
tid siden var i stykker. Bestyrelsen har besluttet at betale det uden at inddrage forsikringen. 
Hvis beboerne ønsker reparation udført på anden måde end reetablering af det gamle, 
skal de selv betale mer-prisen.

1d. En beboer har fået en regning for udbedring af en vindueskarm. Beboeren har ikke 
selv bestilt håndværkeren og bestyrelsen har valgt at betale regningen. Vi regner ikke med 
at det gentager sig, da der i forbindelse med skift af vicevært er indført kontrol med 
bestilling af håndværkere.



1e. Thor (vicevært) kontakter entreprenøren for vores byggeprojekt (tagterrasse) for at vi 
kan blive orienteret om, hvordan det står til med udbedring af vindueslister i 
Sigerstedsgade.

1f. Der er udleveret mange nøgler til opbevaringsrummene i kælderen og vi ved ikke, 
hvilke beboere, der har disse nøgler. Låsene skiftes og de berørte beboere bedes kontakte 
viceværten og kvittere for en ny nøgle.

2. Status på løbende sager
2a. Det er stadig uafklaret, hvem der skal betale for, at der er blevet lavet lys på loftet uden 
bestyrelsens godkendelse. Vores advokat har nu sendt brev til entreprenøren om, at vi 
ikke ønsker at betale for det.

2b. Bo har drøftet sagen med ventilatorer i badeværelserne med vores byggerådgiver 
Henrik Lind fra Friborg-Lassen. Sagen er den, at flere beboere har fået monteret 
ventilatorer på aftrækskanalerne i deres badeværelser. Disse ventilatorer forhindrer det 
naturlige udsug i aftrækskanalen fra badeværelset og hele vejen ud i den fri luft. 
Ventilatorerne skubber godt nok den fugtige luft væk fra badeværelset, men luften suges 
ikke hele vejen ud i den fri luft – den bliver i stedet hængende i aftrækskanalen. Og da 
flere aftrækskanaler kan være utætte, betyder det, at den fugtige luft kan skabe svamp og 
fugtskader i andelslejlighederne, som ligger op til aftrækskanalen. 

Friborg-Lassen anbefaler derfor, at alle andelshavere med en sådan ventilator afmonterer 
den igen og i stedet bruger aftrækskanalen, som den er. Friborg-Lassen anbefaler 
desuden, at andelshavere, der ikke afmonterer ventilatoren, gøres økonomisk ansvarlige 
for evt. skader som fugten kan forårsage – disse skader kan løbe op i mindst 50.000 kr. 
Før bestyrelsen tager næste skridt i sagen, kontakter Bo Københavns Bolig og Byggeri for 
at sikre, at vi har forstået sagen korrekt, og om der findes andre løsninger.
 
2c. Punktet om tilbud på renovering af bagtrappe blev udskudt, da Ida Marie ikke var til 
stede.

2d. Punktet om Sjeldanis pris for administration af nøgler og vaskekort blev udskudt, da 
Sjeldani stadig ikke har modtaget opgørelse over nøgler fra den gamle vicevært.

2e. Der har været møde med et andet administrationsselskab om, hvilke ydelser de kan 
tilbyde. Midt i maj vil der aftalt møde med Sjeldani om deres ydelser.

2f. Punktet om vedligeholdelsesplanen blev udskudt, da vi endnu ikke har modtaget noget 
fra Friborg-Lassen. Kristian kontakter dem.

3. Viceværtens punkt
Viceværten er kommet godt i gang. Tidsforbrug på de forskellige opgaver blev drøftet. 
Indtil videre er timeantallet passende, selvom trappevask tager lidt mere tid end forventet.



4. Eksklusionssager, fortsat
4a. I en eksklusionssag har andelshaver endnu ikke fået solgt lejligheden. Det blev drøftet, 
om bestyrelsen kan overtage salget for at undgå en lang proces med tvangsauktion. Bo 
kontakter Sjeldani for at undersøge mulighederne.

4b. I en anden sag er lejer opsagt og fremlejerne er fraflytter. Der er dog flyttet nye 
fremlejere ind. Vi dropper den frist på 3 måneder, der oprindeligt blev givet, og forsøger at 
stoppe lejemålet nu.

5. Møbler, tagterrasse
5a. Der er blevet købt møbler til tagterrassen og de ankommer mandag den 10. maj. 

5b. Der blev vedtaget et forslag til ordensregler for tagterrassen. Vi håber, at alle vil 
respektere dem.

5c. Der er indvielse af tagterrassen onsdag den 12. maj kl. 18, hvor alle er velkommen til 
at se terrassen og få et lille glas. Thor hænger invitationer op i opgangene.

5d. Jørgen kontakter en tømrer med henblik på at få lavet nogle bænke langs væggen på 
tagterrassen. Jørgen og Lina sørger for indkøb af en gasgrill.

 
6. Ane stopper i bestyrelsen
6a. Vi takker Ane for de år, hun har været i bestyrelsen og for det store arbejde, hun har 
lagt i det. 1. suppleant Kristian træder i stedet ind i bestyrelsen.

6b. Anes opgaver med salg overtages af vicevært Thor. I første omgang er Jørgen Thors 
kontakt i bestyrelsen vedr. salg, da det er væsentligt, at bestyrelsen er bekendt med alt, 
hvad der aftales. Fra juli bliver Kristian i stedet bestyrelsens kontaktperson.

6c. Web-Peter retter oplysningerne på hjemmesiden og Thor får nøglen af Ane, når han 
alligevel skal have informationer om salg.

7. Lejekontrakt, fremleje 
En lejlighed er fremlejet til en pris, der virker lidt for høj. Tom tjekker det med Sjeldani.

8. Nyt fra gårdlauget 
8a. Gårdlauget har besluttet sig for at anvende en ekstern til at varetage både planter, 
pasning af gården og storskrald. De indhenter endnu et tilbud, men forventer snarest at 
have det på plads.

8b. Thor sørger for udlevering af nøgler til den nye gårdmand.



9. Underskrift, fakturaer
Der blev underskrevet regninger.

10. Evt.
Nogle gange går tælleren til badet i stykker og skal genstartes af Thor. Det er ret 
irriterende for dem, der bruger badet. Et forbedret system vil koste 30.000 kr. Indtil videre 
afventer vi og ser, om det fortsat er et problem. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

Andre punkter til næste gang: Vandmålere, varmemålere, nedløbsrør i Sigerstedsgade.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 26. maj kl. 18.30






