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1. Nyt fra viceværten 

I følge aftale på sidste bestyrelsesmøde er Brian 

denne gang inviteret til at deltage, vi drøfter de 

sager som involverer ham.  

- Brian tager fat på at lave en database over 

pulterrum på lofter og i kældre. Så vi kan få en 

oversigt over hvem der benytter hvilke 

pulterrum.  

- Yderdøre der ikke lukker i Sigerstedgade 4 og 

10. Der er kommet et tilbud fra Logik og Co. Vi 

takker ja til tilbuddet, som består i at tilrette 

rammen til døren (ikke omvendt).  

- Varmepumpe - tilbud fra EnergiFocus. Vi takker 

ja til tilbuddet. 

- Der bliver udskiftet tætningslister på vinduer, 

hvor maling har ødelagt listerne. Brian er ca. 

halvvejs igennem listen af dem, der har henvendt 

sig til ham. 

- En dør på loftet binder. Brian beder Logik og co 

tømreren om at kigge på den. Samtidig ser han 

på, om branddørene kan indstilles til at smække 

mindre hårdt. 

- cykelrydning snart. I løbet af vinteren laver vi en 

"Stå ved din cykel" kampagne. Hvis nogle 

beboere allerede nu ved, at de har ”lig” stående i 

kældrene, så må de allerede gerne fjerne dem nu. 

- Rod. Der er blevet ryddet op på køkkentrapper. 

Der er også tømt ud på tørrelofterne, hvor der 

stod lidt tilbage efter genhusningen. Vi vil gerne 

benytte lejligheden til at minde om, at men selv 

har ansvar for at smide ting helt ud. Trappe- og 

gangarealer skal holdes fri.  

- Status på rengøringsfirma. Samarbejdet går 

gnidningsfrit, oplever Brian. De giver besked ved 

sygdom/afløsning. Vi besluttede at bede om en 

omgang vinduespudsning i opgangene.  

- Ubenyttede postkasser. Brian sætter noget gråt 

tape på, og de steder, det er sat på, har det virket 

indtil nu. Den løsning fortsætter vi med. 

- Der er ingen skadereder, men skaderne bliver 

ved med at hente pinde herinde i gården. De 

andre fugle er tilbage i gården. Brian sender 

gårdlauget et par forslag til foderbrætter, som 

skaderne ikke kan komme ind på. 

- Der er desværre set en rotte for nyligt. Send en 

besked til bestyrelsen og viceværten, hvis du ser 

noget. Tak til dem der gav besked denne gang. 

- Det lille redskabsrum (tidl toilet) tættest på 

vaskerummet bliver låst op, og der kommer til at 

stå en kost og skovl derind, som voksne frit kan 

benytte (hvis fx større mængder sand eller fald-

grus er blevet flyttet ifm leg) 

- Aflåsning af ubenyttede pulterrum. Brian låser 

dem af, og så må man henvende sig til Brian, hvis 

man ønsker at benytte et aflåst pulterrum. 

- Tagsten i stormen. Der er faldet nogle tagsten 

ned. De ekstra tagsten i værkstedet var ikke af 

rigtig type, så mureren kommer igen. Han går 

også ind over taget og retter nogle skævt 

liggende sten inde i gården. Forsikringen dækker. 

Tom går med liften op og tjekker om stenene er  

ordentligt bundet? 

- Et stort og solidt nøgleskab, købes og monteres 

på kontoret. 

- Folk lægger sten/dørstopper i branddørene i 

kælderplan. De skal holdes lukket og det er der 

flere grunde til. Dels er der tale om branddøre, 

dels skal de holde både tyve og rotter ude af 

opgangene.  

- Det midlertidige pulterrum under KLG 9 bliver  

åbnet igen til cykler, barnevogne mm.  
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- Brian kigger på om skumringsrelæet på 

hovedtrapperne kan justeres, så det tænder i 

tidligere.  

2. Forberedelse af budgetmødet og 

generalforsamling 

Bestyrelsen holder budgetmøde med Nadja fra 

Administrationshuset den  4. december. kl. 17 – 

19 for at gøre materiale til generalforsamlingen 

klar til at blive sendt ud. 

Bestyrelsen havde en indledende diskussion om 

dels hvilke budgetforslag vi vil komme med og 

dels hvilke øvrige forslag vi kan fremsætte på 

generalforsamlingen.  

Tom og Dorte laver et udkast til bestyrelsens 

beretning  

Tom vil gerne komme med et bud på en 

opdateret vedligeholdelsesplan. 


