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1. Bredbånd 

Der er meget administration forbundet med at 

tilmelde folk til den fælles bredbånds-løsning fra 

Fiberby. Og derudover kan det forvirre, at 

sammenlagte lejligheder kan have to 

tilslutninger, men jo kun skal betale for én. 

Bestyrelsen vil på næste generalforsamling 

fremsætte forslag om at bredbånd gøres til en 

fast del af huslejen. 

2. Status på byggesagen, tæret bjælke 

Arbejdet skrider frem i den stuelejlighed, hvor 

der blev opdaget en tæret bjælke. Skaden har 

heldigvis ikke påvirket køkkenet i den 

pågældende lejlighed.   

3. Status på indretning af tørreloft 

For at skabe ekstra plads til at tørre tøj, vil der i et 

bestemt spidsloft blive opsat tørre-faciliteter. Det 

drejer sig om rummet på hjørnet af Sigerstedgade 

og Ingerslevsgade.  

Rummet må ikke bruges til andre former for 

ophold. 

4. Vedligeholdelsesplan  

To bestyrelsesmedlemmer mødtes 20. maj med 

Henrik Lind for at genemgå 

vedligeholdelsesplanen grundigt.  Der blev skabt 

god forståelse for de forskellige estimater. Nogle 

punkter handler om regelmæssig vedligeholdelse 

og andre var reserver, som muligvis vil blive over- 

eller underforbrugt.  

 

Henrik Lind sender os inden længe en revideret 

version af vedligeholdelsesplanen, hvorefter 

bestyrelsen tager stilling til, hvad der først skal 

sættes i gang.  

5. Bagtrapper  

Der er blevet indhentet tilbud på istandsættelse 

af flere bagtrapper.  

Vi går videre med et tilbud fra Logik og co. Vi 

beder om et opdateret tilbud på istandsættelse 

af fire opgange (principielt to i 2014 og to i 2015). 

Arbejdet bliver formentlig udført i efteråret. 

6. Lejer, vedligeholdelsesmidler 

En lejer ønsker at anvende 

vedligeholdelsesmidler til maling og andet mindre 

vedligehold. Viceværten og Dorte tager kontakt 

og aftaler nærmere.  

7. Arbejdsgangen ift ventelister, 

fremvisning mm.  

Vi har været i dialog med Administrationshuset 

om hvorledes deres foreslåede procedure 

matcher vores ønsker. Vi vurderer at der er 

fornuft i meget af det, som Administrationshuset  

foreslår. Teksten på foreningens hjemmeside skal 

tilpasses, så den matcher proceduren.  

 

Således kan folk på ventelisten, der ønsker at 

lægge billet ind på en lejlighed, godt gøre det 

uden at komme til fremvisning, blot de gør det 

via online-formularen og inden den frist, der er 

oplyst i den e-mail, er udsendes til folk på 

ventelisterne. 

 

Bestyrelsen oplever en stigende efterspørgsel 

efter at komme på både intern og ekstern 

venteliste. 

8. Vedligehold, tagterrassen 

Viceværten vil, når det passer med vejret, give 

tagterrassen træbeskyttelse. For at skåne det 

nybehandlede træ vil man ikke kunne opholde sig 

på tagterrassen et par dage efter behandlingen.   

9. Beboerværksted, status 

Det er efterhånden længe siden, der første gang 

blev inviteret til deltagelse i en arbejdsgruppe om 

beboerværksted, og nogle af dem, der i sin tid 

meldte sig, bor her ikke mere. Der bliver derfor 

snart lavet en fornyet invitation/seddel.  

10. Tistortion foranstaltninger 

For at undgå at bestyrelseslokalet bliver 

oversvømmet af festfolkets overskudsvæsker vil 

der blive moneteret en kasse over nedgangen til 

bestyrelseslokalet fra Sigerstedgade.  

Evt.  
Husk at der er blevet indsamlet umærkede cykler 

mm fra kælderarealerne. Se opslag i opgange.  


