
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 28. september 2021, kl. 19.00-21.00  

Sted: Beboerlokalet 

Deltagere: Thorkild, Martin, Denis og Rikke 

Samt: Line (driftsleder) og Tina Hald (SWE) 

Afbud: Mette 

Fraværende:  

 

Dagsorden  

1. Status fra SWE, Tina Hald 
o Erhvervs-lejemål 
o Fortsat dispensation omkring fortovsordning (kommunalt renhold) 
o Sag om brud på beboelsespligt 
o Klager omkring ulovlig korttidsudlejning 
o Ansøgning om dispensation vedr. korttidsudlejning 
o Forespørgsel omkring forsikring ved ikke godkendte byggeprojekter 
o Løbende sager 

 
2. Serviceaftaler 

o Telefonabonnement 
o Rengøring / trappevask (GreyHeads) 
o Ny serviceleverandør til ventilation 

 
3. Åbent beboermøde vedr. altaner 

 
4. Boligkontoret v./Line 

o Reparationsarbejde i portene – status 
o Maling af udvendige døre 
o Nye vimpler 
o Status og løbende sager 

 
5. Beboerhenvendelser 

o Forespørgsel om renhold i de indre gårde 
o Ansøgning fra gård 1 

 
6. Eventuelt. 

o Næste møde er den 12. oktober, hvor vi forbereder XGF. 
 
 



Ad. 1 Status fra SWE, Tina Hald 

1.1 Erhvervs-lejemål: 

Samlet set er vi rigtig godt tilfredse med den udvikling der har været i gaden med nye butikker – og et 
butiksudtryk i gaden, som vi sætter pris på. Vi gjorde endvidere status på aktuelle indsatser. 

1.2 Fortsat dispensation omkring fortovsordning: 

Tina har sikret, at vi fortsat har dispensation, så vi selv varetager renhold af fortove. Morten og ungarbejdere 
gør et flot stykke arbejde, så vores stikgader og fortove altid er renholdte. 

1.3 Sag om brud på beboelsespligt: 

En fraflyttet beboer har ikke overholdt fristen for anvisning af ny andelshaver, hvorfor vi har set os nødsaget 
til at varsle eksklusion, hvorefter foreningen overtager salget af lejligheden. 

1.4 Klager over ulovlig korttidsudlejning: 

Vi har modtaget et par klager over aktiv Airbnb udlejning, hvor vi har bedt SWE om at fremsende brev med 
påbud om straks at bringe det ulovlige forhold til ophør. De fleste beboere har straks fulgt instruksen. 

1.5 Ansøgning om dispensation til korttidsudlejning: 

I forlængelse af ovenstående har en andelshaver med korttidsudlejning forespurgt om muligheden for 
dispensation. Da der er tale om brud på vedtægterne er dette ikke muligt. Vi meddeler afslag. 

1.6 Forespørgsel omkring særlig forsikring: 

Beboer opfordrer til, at vi tegner en særlig forsikring, der dækker for byggeri, der ikke er godkendt af 
kommunen med henvisning til kommunens lange sagsbehandlingstider. Vi mener imidlertid ikke, at dette er 
ønskeligt eller lovligt og meddeler således et afslag. 
 

Ad. 2 Serviceaftaler 

Som tidligere år har vi også i år et par af vores serviceaftaler til gennemsyn: 

2.1 Telefonabonnementer: 

Vi har i dag fordelt boligkontorets telefoni på flere abonnementer, som vi med fordel kan afmelde. Vi 
opsiger således også fastnet og etablerer i stedet mobiltelefoner (med telefonsvarer) hos driftsleder, 
vicevært samt Mobilepay. Eksisterende fastnet nummer videreføres. 

2.2 Rengøring / trappevask: 

Aftalerne med GreyHeads er indgået for mange år siden og årligt reguleret med nye priser og allonger. Da 
samarbejdet har ændret sig og er blevet udvidet er der brug for nye, opdaterede kontrakter – fordelt på fem 
aftaler for at fastholde fleksibiliteten. 

2.3 Ny serviceleverandør til ventilation: 

I forbindelse med opsætning af nye ventilationsmaskiner er det vores ønske samtidig at skifte 
serviceleverandør på det løbende vedligehold af ventilation. Vi drøftede den videre proces omkring udbud. 
 



Ad. 3 Åbent beboermøde – ny altanrunde: 

Efter generalforsamlingen har 20 beboere udvist interesse for opsætning af altan. Det betyder, at der er 
grundlag for at arbejde videre med sagen. 
 
Vi inviterer således til åbent beboermøde torsdag den 18. november kl. 19.30 – 21.00. Teknisk og økonomisk 
rådgiver deltager. Mødet vil være en generel introduktion til opsætning af altaner, cirka priser og 
finansiering. Der skal ligeledes etableres en beboergruppe, som vil forberede sagen til næste ordinære 
generalforsamling. På mødet vil vi informere beboerne om procesplan og tidligere erfaringer. 
 

Ad. 4 Boligkontoret v. Line 

4.1 Reparation i porte: 

Arbejdet med reparation i én port (port 2) igangsættes. Vi besigtiger arbejdet efterfølgende. 

4.2 Maling af udvendige døre: 

Vi har haft udbudsmaterialet til gennemsyn hos bygherrerådgiver. Det har givet anledning til nogle 
kommentarer, som vi beder teknisk rådgiver om at respondere på. 
Vi vurderer samtidig hvor mange ’sparkeplader’ nederst på dørene, der mangler. 

4.3 Nye vimpler: 

De nye vimpler er nu bestilt. 

4.4 Kontaktperson til gård Øst: 

Rikke Steen er bestyrelsens nye kontaktperson til gården og Lars Helsinghoff. 

4.5 Udskiftning af alle varmemålere 

ISTA har meddelt, at vores varmemålere udskiftes i perioden den 9-12. november (Vest) og 29. november-3. 
december (Øst). Der kommer brev ud til alle om udskiftningen. 

4.6 Status og løbende sager: 

4.6.1 Drone undersøgelse 
Undersøgelsen finder sted 12, 13 eller 14. oktober – afhængigt af vejret. 
 

4.6.2 Klager over manglende varme i radiatorer 
Beboere har henvendt sig om manglende varme i lejlighederne. Der har været varme på anlægget i en 
periode, og der er ikke noget som tyder på et centralt problem. Beboerne skal huske at efterse ventilen og 
lufte radiatoren ud. Vi laver opslag på hjemmesiden.  
 

4.6.3 Nye betalingspanel til vaskeriet 
Forventes gennemført i uge 41 (11-15. oktober). 
 

4.6.4 Nye reguleringsventiler 
Installeres i uge 46 (15-19 november). Varslinger til de berørte beboere er på vej. 



Ad. 5 Beboerhenvendelser 

5.1 Forespørgsel om renhold i de indre gårde: 

Beboer har sendt et venligt brev om, at det nu er tid til efterårsrengøring af baggårdene. Rengøringen 
indgår allerede i planerne. 
 

5.2 Ansøgning fra gård 1: 

Apropos de indre gårde, så har gård 1 fremsendt budget og ansøgning om 5.000 kr. Budget blev godkendt 
og pengene bevilget. 
 

Ad. 6 Information fra dette møde til beboerne 

Varslinger omkring nye varmemålere tilgår beboerne i morgen. 
Information om nyt panel i vaskeriet til beboerne påbegyndes snart. 
Information om droneundersøgelse følger. 
 
Opslag om ekstraordinær generalforsamling på vej. 
 

Ad. 7 Eventuelt 

Der har været strikkeklub i beboerlokalet med 20 deltagere. Meget fin tilslutning og Rikke fortæller, at det 
var rigtig hyggeligt. Der er således stor lyst til at fortsætte. Der er oprettet en Facebookgruppe for de 
strikkeinteresserede. 
 
Næste møde er den 12. oktober, hvor vi forbereder XGF. 
 
 
 
Thorkild 
2. oktober 2021 


