
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni

Tilstede: Tom, Ida Marie, Jørgen og Thor

Dagsorden:
1. Mails og informationer til bestyrelsen 
2. Viceværtens punkt
3. Udlån og leje af tagterrassen
4. Fremleje – prisniveau
5. Afsluttende regnskab for tagterrasse
6. Webløsninger
7. Restancer
8. Dato for møder i efteråret
9. Eventuelt

1. Mails og informationer til bestyrelsen 
Det blev diskuteret, om der bør være dørpumper på dørene op til loftet, så de 
automatisk lukker af hensyn til brandsikkerheden. Thor undersøger pris på pumperne 
og spørger vores byggesagkyndige, om det kan gøre en forskel ift. sikkerhed.

Der er kommet en forespørgsel om det maksimale boligareal ved sammenlægning af 
lejligheder. Vi henviser til vedtægterne, som fastlægger, at lejligheder maksimalt må 
få en størrelse på 140 m2 ved sammenlægning.

Gårdlauget har vedtaget en væsentlig forhøjelse af kontingentet. Vi venter med at 
ændre det, til vi har drøftet baggrunden for stigningen med Lina, som var til stede ved 
gårdlaugets generalforsamling.

Sjeldani har tilbudt at lave kvartalsvise oversigter over foreningens økonomi. Vi vil i 
stedet bede om at få månedlige oversigter, så vi har et reelt grundlag for 
diskussionerne på bestyrelsesmøderne. Tom følger op.

2. Viceværtens punkt
A. Der er væggelus i en af lejlighederne i ejendommen. Skadedyrsbekæmpelsen har 
været ude og sprøjte i lejligheden og i de omkringliggende lejligheder. Dette vil ske 3 
gange. Beboerne i lejligheden har uheldigvis ”ryddet op” ved at placere møbler og tøj 
rundt i ejendommen. Det er meget uheldigt, hvis vi får spredt væggelusene. Vi 
opfordrer alle til at kontakte os, hvis de konstaterer, at der også er kommet væggelus i 
deres lejlighed, så vi med det samme kan få sprøjtet for det.



B. Der er rigtig mange cykler på ejendommen, som ikke lader til at blive brugt. Thor 
går nu i gang med den ”cykel-razzia”, som vi skrev om sidst. Hvis der sidder et 
mærkat på en cykel, man ejer/bruger, skal mærkaten bare fjernes, så vi kan se, at 
cyklen er i brug.

C. En række af vores tørrestativer er i stykker. Thor skaffer nye.

3. Udlån og leje af tagterrassen
Vi har fået en henvendelse om at bruge tagterrassen en halv time i forbindelse med et 
studenter-besøg hos forældrene. Det er de meget velkommen til, så længe der er 
mulighed for at de øvrige beboere også kan bruge terrassen i tidsrummet.

Generelt forsøger vi at undgå at ”lukke” eller ”reservere” terrassen, da vi er en 
forening, som netop har fælles-arealerne sammen. Der er masser af plads og mange 
stole og borde – og indtil videre har det ikke været noget problem at en andelshaver 
kan have gæster, selvom de andre beboere benytter terrassen. 

4. Fremleje – prisniveau
Vi havde besøg af en beboer, som ønskede at drøfte prisen for fremleje. Vi er blevet 
rådet til at sætte prisen for fremleje på, hvad en tilsvarende lejelejlighed i 
ejendommen koster. MEN det vil ligge betragteligt under den almindelige boligafgift, 
da mange leje-lejligheder er i så dårlig stand.

Vi har derfor besluttet at acceptere, at man ved fremleje tager en pris, der svarer til 
den månedlige ydelse + forbrug. Der kan fortsat ikke tages ekstra for at dække lån, 
ombygninger mv. Vi mener, at fremleje er en mulighed for, at beboerne kan prøve 
noget andet i en periode, og vores regler er lempeligere end mange andre 
andelsforeningers. Men hvis man kan forrente sine lån mv. vil det give mulighed for 
spekulation i at vente med salg indtil priserne er bedre og det er ikke formålet med 
fremleje.

Sjeldani har et administrationsgebyr på 750 kr. for en fremlejekontrakt, og det kan få 
nogle til at lade være med at lave en egentlig kontrakt på fremleje. Det er i 
foreningens interesse, at vi ved, hvem der bor i lejlighederne. Derfor vil vi betale en 
del af gebyret, så prisen for beboerne kommer ned på 350 kr.

5. Afsluttende regnskab for tagterrasse
Vi har stadig en enkelt regning at betale. Men i den regning indgår det lys på loftet, 
der er blevet etableret uden bestyrelsens godkendelse. Lyset er desuden lavet ulovligt. 
Entreprenøren mener ikke at have noget ansvar. Vi betaler regningen minus beløbet 



for lys og minus beløbet for vindueslisterne i Sigerstedsgade. Tom taler med Sjeldani 
om, hvordan sagen kan køres videre.

6. Webløsninger
Vi har fået endnu et tilbud om hjælp til vores web-side. Vi beder Peter kontakte 
personen, så de måske kan hjælpe hinanden.

7. Restancer
Der er nu 7 restanceposter frem for 18 for et par måneder siden. Det er en stor fordel 
for foreningens økonomi, og vi vil fortsat være aktive for at lave gode aftaler med 
dem, der skylder, så vi kan bringe gælden ud af verden uden at de berørte bliver 
presset for hårdt.

8. Dato for møder i efteråret
Tidspunkter for møder i efteråret vil være kl. 18.30:
Onsdag den 18. august
Onsdag den 8. september
Onsdag den 29. september
Onsdag den 13. oktober
Onsdag den 3. november
Onsdag den 24. november
Onsdag den 8. december

Desuden vil bestyrelsen lave en intern arbejdslørdag den 4. september, hvor vi bl.a. 
vil drøfte en ny forretningsorden (principper for bestyrelsens arbejde), prioritering af 
efterårets arbejdsopgaver og en nye vedligeholdelsesplan for huset.

9. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. august


