
Bestyrelsesmødet: 18-8-2010
 Tilstede: Tom, Ida-Marie, Jørgen og Kristian

Der er sat seddler op i Sigerstedsgade med en forvarsel om at man kan få 

sine tætningslister istandsat. Nøgler skal afleveres til viceværten inden 1 

september.  

Der er stadig en del ulovlige fremlejere i ejendommen, som bestyrelsen 

fortsat vil gøre en indsats for at fjerne.

Der blev diskuteret om inddragelse af lejelejlighed til viceværtkontor og 

bestyrelseslokale, så kælderrummene kan lejes ud. Lejelejligheder, 

efterhånden som lejerne flytter, skal blive til andelslejligheder, men 

bestyrelsen vil høre hvad der er af muligheder. Sådan en løsning vil gøre 

forholdene bedre for viceværten, da der stilles krav til arbejdsforholdene, 

men også fordi vi fortsat skal have et lejemål i foreningen. Hvis der ikke er 

det, så medfører det, at vi skal betale skat af hver enkelt solgte lejlighed (fra 

leje til andel) gennem tiden. Det vil være en enorm økonomisk byrde. 

Foreningens bygningsforsikring kommer til at stige væsentligt. Vores 

forsikring stiger med 40% pga div. skader, stormskader, brand mv. 

Bestyrelsen har talt med foreningens forsikringsagent får en ny forsikring 

næste år, så vi undgår de 40% i stigning. Vi må dog betale året ud. 

Bestyrelsen har gennemgået budgetet 09-10. Foreningen bruger ikke helt det 

anslåede budget. F.eks, så er der kun brugt under halvdelen i 



vedligeholdelsesbudgetet og rengøringsbudgetet. Den nye viceværtreform 

har allerede nu sparet os en masse penge. 

Bestyrelsen er dog bagud mht. en løsning omkring renovering af bagtrapper. 

Bagtrappe sagen haster meget da regnskabsåret kun går til 1/10. 

Den 4 september holder bestyrelsen et seminar, hvor der bliver defineret 

klare definitioner og mål for bestyrelsesarbejdet. Hensigten med seminariet 

er at lette arbejdsgangen for fremtidige bestyrelser.

Der skal udarbejdes en ny kontrakt med viceværten, da hans vikariat udløber 

den 1 september.

En beboer har spurgt bestyrelsen om dispensation til at samlægge 2 

lejligheder, så den overstiger de 140kvm. Der kan ikke dispenseres fra 

bestyrelsen, da vedtægterne ville blive overtrådt. Det blev besluttet til 

generalforsamlingen, januar 09, at en lejlighed ikke kan overstige 140kvm og 

det er derved skrevet ind i vedtægterne.

Vi ses til næste referat;)


