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1. Informationer til bestyrelsen og mails
Vi har givet afslag på en forespørgsel om at opmagasinere en række ting fra en brand. Vi har ikke 
umiddelbart plads til at kunne opbevare ting i et halvt til et helt år.

2. Tætningslister i Sigerstedsgade
Entreprenøren Søren Katborg skriver et opslag om, at de vil komme rundt og ordne listerne. Thor 
modtager nøgler fra de beboere, der vil benytte tilbuddet. Det handler udelukkende om vinduerne i 
Sigerstedsgade, som er blevet malet i forbindelse med byggesagen.

3. Varmemålere
Vores varmemålere har en gennemsnitlig levetid på 10 år og en del af dem er ved at give op. Det vil 
være mest fornuftigt at skifte dem alle på én gang. Vi har allerede fået et tilbud fra Brunata. Thor 
indhenter et tilbud fra konkurrenten Ista, så vi har mulighed for at sammenligne tilbud. Vi arbejder 
på at kunne stille forslag til generalforsamling i januar om udskiftning af målerne.

4. Viceværtens punkt
Det er meget svært at gøre rent i tørrerummene, da der ligger meget tøj, der ikke bliver afhentet. 
Thor laver et område, hvor uafhentet tøj bliver lagt hen i 14 dage. Herefter vil det blive lagt væk – 
man kan dog stadig få adgang til tøjet ved at kontakte Thor. Uafhentet tøj vil en gang hvert halve år 
blive sendt til genbrug. Thor etablerer desuden tørresnore, så vi kan have lidt færre tørrestativer 
stående.

Det lys, der er etableret ved tagterrassen uden bestyrelsens godkendelse har det ekstra problem, at 
det ikke er lovlige installationer. Thor kontakter elektrikeren for at få det korrigeret.

Der står rigtig mange ubrugte cykler rundt om huset og i vores kældre. Der vil blive sat mærkater på 
alle cykler. Alle beboere bedes fjerne mærkatet fra deres egen cykel. Efter en måned samler vi alle 
cykler, der ikke er blevet rørt, og de bliver afhentet af hittegodskontoret.



Der bliver igen stillet forskellige ting i vores kældre. Det skal selvfølgelig ikke ske, og vi opfordrer 
til, at man stiller sine ting i sit kælder- eller loftsrum ELLER stiller det over i rummet til storskrald.

Enkelte beboere har fået for vane at smide deres reklamer i opgangene. Vi beder alle om at få et 
”reklamer og aviser – nej tak” skilt, hvis man ikke ønsker at modtage reklamer m.m.

5. Generelt om fremleje
Der har på det seneste været flere forespørgsler om, hvilke priser man kan fremleje til. Normalt kan 
man fremleje til en pris, der svarer til et lignende lejemål. I vores forening er lejepriserne dog meget 
lave, så det reelt ikke kan dække den almindelige boligafgift for en andelsbolig. Omvendt har 
huslejenævnet en beregner på deres hjemmeside, der viser et urealistisk højt beløb for en lejlighed i 
vores område. Som udgangspunkt godkender bestyrelsen ikke pris for fremleje, der ligger over den 
faste boligafgift – lån mv. må ikke dækkes. Jørgen kontakter vores administrator for at få skabt helt 
klare retningslinjer for foreningen.

6. Webløsninger for foreningen
Det blev diskuteret, om vi skal købe web-løsninger ekstern. Indtil videre overtager Thor en række 
faste opgaver om at oploade referater, salg m.m.

7. Bestyrelsens fordeling af arbejde
På vores møder laves der rigtig meget sagsbehandling og opfølgning på mindre sager. Det samme 
sker over nettet mellem møderne. Vi vil arbejde på at have lidt tydeligere arbejdsområder, så det 
enkelte bestyrelsesmedlem i højere grad forbereder sager, så de bare kommer til beslutning på 
møderne.

Fra medio juni overtager Kristian sekretærfunktionen.

8. Status på løbende sager
Ventilationsskakterne: Bo har talt med By og Bolig, som anbefalede at vi får et firma ud og laver 
målinger af aftrækket i skakterne. Bo fortsætter med sagen.

I forbindelse med salg af Sigerstedsgade 4 2th. har køber ikke fået nøgler udleveret til hoveddøren. 
Bestyrelsen betaler for nye nøgler. Hvis køber vil have ændret låsen i lejligheden, så den samme 
nøgle kan bruges over alt, sker det for egen regning.

En beboer har en server stående i kælderen. Bo kontakter Fiberby for at få oplyst, hvor stort et 
”datatræk” der er fra den, så vi kan vide, om den indskrænker de øvrige beboeres adgang til nettet.

Der bestilles elektriker til 2 mindre opgaver med lyset på loftet og vi beder Johan fortælle, hvad det 
vil koste at beregne et tilbud på at trække 400v i en opgang. Thor kontakter Johan.

Sommerfest: Den beløbsmæssige ramme er mellem 5 og 10.000 kr. alt efter hvilket forlag 
arrangørerne kommer med.

Indretning af terrasse: Der er nu kommet bænke op til terrassen og der vil også blive købt puder til 
dem. Der er indkøbt en gas-grill, som bliver leveret torsdag den 3. juni. Der mangler endnu nogle 
planter. Den samlede pris for møbler, bænke, grill, planter m.m. bliver 27.000 kr. Det inkluderer en 
række ekstra stole og borde og vi regner med, at det vil kunne holde i en årrække.



Vi har ikke kunnet få kontakt med Friborg-Lassen om vedligeholdelsesplanen, så det udsættes 
endnu engang.

Ida-Marie har fået et tilbud på renovering af en bagtrappe. Vi indhenter endnu et tilbud, så vi kan få 
renoveret en trappe inden næste møde.

9. Restancer
Der er ret mange personer, der skylder foreningen husleje. Det er en beklagelig situation for både 
beboere og foreningen, da det jo i princippet er et lån fra vores fælles forening. Der er ikke helt 
tydelige retningslinjer omkring restancerne. Vi vil gerne hjælpe beboerne ud af situationen og 
samtidig skal vi prøve at sikre, at alle bliver behandlet ens. Jørgen laver sammen med administrator 
retningslinjer for området.

10. Den tidligere vicevært
Den tidligere vicevært har stillet krav om at få udbetalt 6. ferieuge. Der fremgår ikke ret til 6. 
ferieuge af hans kontrakt, så bestyrelsen afviser kravet.

11. Evt.
Der var intet til dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 16. juni kl. 18.30


