
Baderummet
Foreningens to baderum i kælderen under KLG 
7 trænger til renoveringBrian har indhentet et 
fornuftigt tilbud, som bestyrelsen vil arbejde 
videre med. Pengene til renoveringen vil blive 
taget fra overskuddet fra vaskeriet og badet, som er 
øremærket til vedligholdelse af bad og vaskeri. 

Loftet
Bestyrelsen har gennemgået foreningens døre, for 
at sikre mod indbrud og brand. I den forbindelse 
bliver der sat dørpumper på dørene på loftet, for at 
sikre mod brand. Desuden vil låsene på selvsamme 
døre blive slået fra, da det ikke vurderes at der er 
høj risiko for indbrud. 
Dørpumperne til loftet er kommet og Brian sørger 
for at de bliver monteret i løbet af kort tid og at 
låsene bliver slået fra.

Røg på loftet
Der bliver røget i baglokalet bag terrassen. Vi vil 
gerne understrege at det må man ikke, både af 
hensyn til de gener det medfører og af hensyn til 
brandfare og vi henstiller til at folk afholder sig fra 
at ryge på alle fællesarealer i egendommen, samt 
informere andre om det samme, hvis de ser folk 
ryge indendørs.
Der vil blive sat røgalarmer op i terrasselokalet.

Hoveddøre
Bestyrelsen har den senere tid undersøgt forskellige 
muligheder for tætning af visse hovedøre i forening, 
der gaber meget forneden, hvilket gør at der siver 
en del kold luft ind i opgangene. Gulvene er ikke 

plane, derfor er simple fejelister ikke en gangbar 
løsning.
Brian snakker med en smed, der i forvejen er 
tilknyttet foreningen, om at få lavet et forsøg med 
en aluprofil der kunne fungere som tætning af 
hoveddøre
 
Facadearbejde Sigerstedgade
Bestyrelsen er i gang med at få overblik over 
facadereperationer i Sigerstedgade. Dels drejer det 
sig om de løse sten og puds ved SG  6 og udbedring 
af facadeskader ved SG 4, der konstateredes ved 
fugtsagen sidste år. 
Arbejdet vil blive udført med lift ved SG 4 
og i SG 6 vil der blive opsat stillads. Arbejdet 
kan først påbegyndes når vejret bliver 
varmere, da ophærdning af mørtel kræver en 
jævndøgnstemperatur på min. 5 grader.

Hjertestarter og brandslukkere
Bestyrelsen er i gang med at undersøge indkøb 
af hjertestarter og brandslukkere til foreningen. 
Disse vil blive monteret så de er tilgængelige for 
hele foreningen. Vi vil også få lavet en oversigts/
sikkerheds-plan over disse, så det vil blive let at 
orientere sig om placering. 
 
Cykelparkering
Som et fremtidsprojekt vil bestyrelsen undersøge 
muligheden for at optimere cykelparkering 
omkring egendommen. Der kommer flere og flere 
cykler til og det kan til tider være svært at få plads 
og det roder, hvilket stativer med skråparkering vil 
kunne afhjælpe.
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Til stede: Rasmus, Lina, Ali, Jesper, Mathias, Jo og så har vi besøg af Brian (Vicevært).


