
Referat af bestyrelsesmøde  
den 10. april 2013 
 
Til stede: Ali, Tom, Dorthe, Allan, Peter og 
Jørgen 
 
Dagsorden 

1. Valg af referent 
2. Er radiatorer og termostater 

foreningens eller andelshaverens 
ansvar?  

3. Status på tagprojektet - herunder 
økonomi    

4. Status på foreningens økonomi - 
budgetopfølgning  

5. Kort status på tilbageflytning til loft  
6. Status cykelkælder   
7. Status tagterrasse 
8. Cykler, der henstår på 

fællesområderne   
9. Regulering af skatter og afgifter for 

lejerne 
10. Restancer 
11. Opfølgning på forespørgsel om 

hoveddøren 
 
1 Valg af referent 
Jørgen 
 
2 (Med vicevært) Er radiatorer og 
termostater foreningens eller 
andelshaverens ansvar?  
Alle vandrette rør er som udgangspunkt 
beboerens ansvar. Dvs. fx også radiatorer og 
termostater er beboernes ansvar. Fælles 
forsyning er de lodrette rør, som er 
foreningens ansvar (det afgørende er, om 
rørene kun fører vand/forsyning til din egen 
lejlighed).  
Vi arbejder på at få det præciseret i 
vedtægterne. 
 
2a (Med vicevært) Grill 
Sættes op 1. maj 2013 
 

3 Status på tagprojektet - herunder økonomi 
   
Der er overlevering torsdag den 11. april. I 
kontrakten på byggeriet er der ikke taget 
forbehold for forsinkelser på baggrund af fx 
vejret. Det er med til at gøre projektet en del 
dyrere. Vores byggerådgiver undersøger 
mulighederne.  
 
4 Status på foreningens økonomi - 
budgetopfølgning  
Forbruget følger indtil nu budgettet 
udmærket. Men pga. bekymring for den 
endelige udgift for tagprojektet, venter vi 
med at starte de næste store projekter, før vi 
har lidt mere viden. 
 
5 Kort status på tilbageflytning til loft  
Det går planmæssigt. Der er dog noget trangt 
over Sigerstedgade, og nogle må gå relativt 
langt for at komme hen til deres loftsrum. 
Ifølge vedtægterne er det bestyrelsen, der 
anviser pulterum. Vi tager en samtale med et 
par beboere om mulige løsninger. 
 
6 Status cykelkælder   
Vi gennemgik planer for nye rum for 
cykelparkering. I første fase påtænker vi at 
sætte nye cykelstativer op i rummet bag 
ladcyklerne. 
Det kræver dog, at der bliver ryddet op i 
ladcykel-kælderen for at der kan blive bedre 
plads til gennemgang. 
Der bliver fremsendt en plan for oprydning 
og renovering af alle kælderrum til cykler. 
 
7 Status tagterrasse 
Møbler, barnevogne, vasketøj og antenne. 
Hvad skal vi med tagterrassen?  Tagterrassen 
er ikke gårdlaugets ansvar.  
På næste møde tager bestyrelsen en 
drøftelse af, hvordan vi kan indrette 
tagterrassen. Gode tanker og forslag er 
velkommen. 
 



8 Cykler, der henstår på fællesområderne 
En enkelt beboer har en stor gruppe cykler 
stående låst sammen. De står i vejen for 
etablering af slisker. Tom følger op på det og 
evt. følger administrationshuset op. 
 
9 Regulering af skatter og afgifter for lejerne 
Det er en normal regulering. Bestyrelsen 
tager det til efterretning. 
 
10 Restancer 
Der er en enkelt restance, Tom følger op 
 
11 Opfølgning på forespørgsel om ny 
hoveddør  
En hoveddør til en lejlighed er blevet 
beskadiget i forbindelse med indbrud.  
Som udgangspunkt skal den nuværende 
hoveddør repareres. Vi beder Henrik Lind 
finde eksempler på standarddøre, der kan 
passe, som også gerne er branddøre. 
Herefter drøfter bestyrelsen det igen.  
 

OBS: RENSNING AF AFTRÆKSKANALER ER 
AFLYST. Se bort fra breve og opslag i 

opgangene! 


