
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 8. september 2020, kl. 19.00-21.00  

Sted: Hos Denis 

Deltagere: Thorkild, Martin, Sophie, Denis og Mette 

Samt: Line (driftsleder) og Tina (SWE) 

Afbud:  

Fraværende:  

Dagsorden  

1. Status fra SWE, Tina Hald 

o Klar til ordinær generalforsamling den 15. september 
o Beboerforslag om at flytte bænke i stikgaderne 
o Ændringsforslag til forslag om loftudvidelser 
o Beboersager 
o Løbende sager 

 
2. Ny butik i gaden / erhvervsleje 

o Status 
 

3. Førstehjælpskursus / hjerteløbere 
o Status 

 
4. Boligkontoret v./Line 

o Nye møbler til beboerlokalet 
o Udarbejdelse af ’elektronisk rids’ 
o Lystænding / julehygge i gaden med glögg og æsler 
o Status og løbende sager 

 
5. Beboerhenvendelser 

o Forespørgsel om ’knopskydning’, loftudvidelse 
o Forespørgsel om fast leje af beboerlokalet 
o Oplevelse af ’rystelser’ fra vaskeriet 

 
6. Information fra dette møde til beboerne 

o Hvilke emner på hvilke platforme 
o Nyhedsbrev som mail og på hjemmeside 

 
7. Eventuelt. 

o Vi mødes til bestyrelsesseminar, torsdag kl. 19.00 
o Vi ses til generalforsamlingen 
o 100-Operaøjeblikke, opfølgning. 

 

Ingen træffetid. 

Ad. 1 Status fra SWE – Tina Hald 

1.1 Klar til ordinær generalforsamling den 15. september: 

Indkaldelser er sendt med E-post eller almindelig post. Materialet er uploadet på hjemmesiden. Vi glæder os til 
endelig at kunne gennemføre en ”almindelig” generalforsamling. 
 
Retningslinjerne fra myndighederne, hvor man må mødes op til 500 ved primært siddende forsamlinger er fortsat 
gældende. Generalforsamlingen er således ikke underlagt restriktionen om, at man max. må forsamles 50 personer. 
 



1.2 Beboerforslag om at flytte bænke i stikgaderne: 

Vi har modtaget et beboerforslag, der foreslår at flytte bænke fra stikgader længere ud mod gaden. Dette for at 
forebygge larm (små bænksammenkomster) samt gøre plads til cykler. Forslaget sendes ud til alle inden 
generalforsamlingen. Vi vil dog høre forslagsstiller om det skal forberedes bedre. 
 

1.3 Ændringsforslag til forslag om loftudvidelser: 

Der er indsendt ændringsforslag til bestyrelsens forslag om loftudvidelser / ’knopskydning’ til 60% af andelskronen. 
 

1.4 Beboersager: 

Beboer har forespurgt om muligheden for selv at fjerne og indsætte fjernvarmerør i lejligheden, da vedkommende 
selv er håndværker. Tina har sendt brev til beboer, nr. 44, 1.tv., hvor vi stiller krav om godkendelse fra foreningens 
VVS’er. 
 
Forespørgsel om dispensation fra at få udarbejdet ny vurderingsrapport grundet private forhold. Da overskridelse fra 
tidsfrist er begrænset og der samtidig er et personligt hensyn, bevilgede vi dispensation til beboer nr. 48, 2.tv. 
 
Langvarig eksklusionssag nærmer sig sin endelige afslutning. Behandlet som lukket punkt. 

1.5 Løbende sager: 

Vi har haft en vandskade grundet tærede fittings. Vi påregner, at samme problem kan opstå andre steder, så vi vil 
vurdere om der skal gøres en samlet indsats. Boligkontoret indhenter tilbud på en total udskiftning af fittings. 
Resultatet indgår i overvejelser om at stille forslag om en generel udskiftning af de relevante fittings på den ordinære 
generalforsamling 2021. Hvis der kommer flere af denne slags skader, vil det påvirke vores samlede forsikring, 
hvormed der kan være gode grunde til at foretage en samlet investering. 
 

Ad. 2 Ny butik i gaden – status 

Kontrakten er nu færdiggjort, så nu mangler blot underskrifter – under forudsætning af endelig godkendelse. 
 

Ad. 3 Førstehjælpskursus / hjerteløbere 

TrygFonden har givet støtte til vores projekt – og vi har derfor mulighed for at gennemføre førstehjælpskursus for alle 
i gaden, som er interesserede. 
 
Mette modtager fortsat henvendelser fra beboere, der gerne vil være hjerteløbere. Det er vi glade for, og alle er 
fortsat velkomne.  
 

Mette har haft møde med Benedikte Halle (gårdlaug vest), som er læge og underviser i disse emner. Så vi vil derfor 
undersøge om hun kan blive underviser her. Lige nu er planen opstart i januar måned. Der er plads til i alt 150 
deltagere. Kurset varer 3-4 timer. Styregruppen er Mette, Sophie, Morten, Judith, Line og Bendikte.  

 

Ad. 4 Boligkontoret v. Line 

4.1 Nye møbler til beboerlokalet: 

Festudvalget skal i år – grundet nedlukningen med videre – kun bruge en mindre del af deres samlede budget. Cirka 
25.000 kr. Da budgetposten peger på sociale aktiviteter for andelshavere og gode rammer for samvær besluttede vi, 
at det resterende beløb kan anvendes til indkøb af nye møbler til beboerlokalet. Møblerne er gamle, hvor stolene i 
flere tilfælde er kollapset, bordene er ramponerede og begge dele trænger til udskiftning. 



 

Apropos beboerlokalet så er der problemer med ovnene. De skal udskiftes. 

4.2 Udarbejdelse af ’elektronisk rids’: 

Efter afsluttet altanrunde skal der, efter krav fra kommunen, udarbejdes et såkaldt ’elektronisk rids’. Vi har forespurgt 
om tilbud på arbejdet. 

4.3 Lystænding med juleglögg og æsler i gaden: 

Festudvalget vil gerne gennemføre den årlige lystændingsfest med servering af glögg. Det glæder os i bestyrelsen, og 
vi har ingen indvendinger – med den tilføjelse, at vi følger myndighedernes anbefalinger. Arrangementet foregår 
udendørs. 

4.4 Status og løbende sager: 

4.4.1 Facadeprojektet afslutning 
Projektet er afsluttet. 
 
Vi har derfor bedt SWE om at gennemgå slutregnskabet. Poster fra det almindelige driftsbudget indgår ved en fejl i 
projektet. Disse poster skal ud. Det ser således ud til, at vi stort set holder os på budget (med en afvigelse på omkring 
3%) – til trods for de fordyrende vanskeligheder projektet løb ind i ved starten. 
 
Vi har dog brug for en nærmere redegørelse fra teknisk rådgiver, da enkelte poster afviger fra det lagte budget. Nogle 
af posterne er resultatet af de uforudsete mangler, som vi opdagede ved projektets opstart. Vi kan konstatere, at der 
knytter arbejder til alle poster, så alle udgifter er forbundet med konkrete ydelser. 
 

4.4.2 Pap-container 
Pap-containere, til mindre stykker pap, er sat op i løbet af sommeren i alle de små gårde. Det fungerer rigtig fint. Store 
papkasser og store stykker pap skal fortsat afleveres i de to storskraldsrum. 
 

4.4.3 Cykeloprydning 
Judith har sat gang i en ny runde cykeloprydning. 
 

4.4.4 Vi søger en ny ungarbejder 
Vi skal bruge en ny ungarbejder til vores weekendrunde med renhold af gaden. Line laver opslag. 
 

Ad. 5 Beboerhenvendelser 

5.1 Forespørgsel om ’knopskydning’, loftudvidelse 

Beboer har ønsket at få undersøgt mulighed for loftudvidelse. Line har fat i sagen og bedt beboeren om at komme ned 
og kigge på tegning. 

5.2 Forespørgsel om fast leje af beboerlokalet 

Beboer ønsker at gennemføre små kurser i beboerlokalet på en fast aftale. Vi tilbyder i den forbindelse en fast pris 
med mængderabat året ud. 

5.3 Forslag om mere information til lejere af beboerlokalet 

Beboer, som generelt oplever at beboerlokalet bliver brugt efter retningslinjerne, har indsendt forskellige forslag til 
bedre information til lejerne, så vi undgår: 

• Opsætning af eget lydanlæg 

• Fest for åbne vinduer og døre 

• Fest udenfor med larm ude på gaden. 



 
Vi er glade for de indsendte forslag, hvor vi især vil bruge ideen om en nærmere mundtlig information, når lejer 
henter nøglerne. 

5.4 Oplevelser af ”rystelser” fra vaskeriet 

Beboer har gentagne gange henvendt sig med klage over ubehagelige rystelser fra vaskeriet. Vi har i flere omgange 
forsøgt at få klarhed over, hvad det kan skyldes eller hvordan problemet kan forstås/beskrives. Det er ikke lykkedes. 
 
Bestyrelsen er indstillet på at henlægge sagen, men vi vil dog kontakte beboeren med henblik på mulig nærmere 
dokumentation. 
 

Ad. 6 Information fra dette møde til beboerne 

Vi oplever, at vores nye kommunikationsindsats fungerer efter hensigten. 
Samtidig har vi nogle overvejelser om, hvordan det månedlige nyhedsbrev, som sendes ud som nyhedsbrev per mail, 
skal præsenteres på hjemmesiden. Fremover vil vi præsentere nyhederne som forsidefeed i stedet for som pdf-fil. 
 
Mette skriver nyhed om førstehjælpskurser, samt at beboeraftener er udsat grundet corona. 
 

Ad. 7 Eventuelt 

Donn Ya Doll har sagt ja til at deltage i interview, hvor vi vil præsentere gadens erhverv. 
 
Dette var sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Vi takkede hinanden for en god – og lang – sæson. 
 
 
 
Thorkild 
12. september 2020 


