
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 19.00-21.30  

Sted: Beboerlokalet 

Deltagere: Thorkild, Martin, Rikke, Denis og Mads 

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

Afbud:  

Fraværende:  

Dagsorden  

1. Velkommen til Mads og opfølgning på ordinære generalforsamling 
o To nye suppleanter 
o Godkendelse af referatet 
o Mødekalender og ekstra generalforsamling den 1. september 
o Ny side til velkomstmappen 
o Fælles foto 

 
2. Konstituering og kontaktpersoner 

o Valg af næstformand 
o Gårdlaug Øst 
o Gårdlaug Vest 
o Hobbyrummet 
o Altanudvalg 
o Stikgader; ny cykelparkering 
o Tårnfalke fuglekasser 

 
3. Ekstraordinær generalforsamling den 1. september 

o Udvidelse henover trapper 
o Knopskydning; loftudvidelser 
o Bagdøre i Øst 
o Ansættelse af alt-mulig-mand 
o Ny cykelløsning i én stikgade 

 
4. Status fra SWE v./Tina 

o Brolægning i gaden 
o Status på nye el-aftale 
o Varmeregnskabet 
o Dispensation til fremleje 

 
5. Igangsætning af vedligehold 

o Reparation i porte 
o Nye ventilationsmaskiner 
o Nyt tagpap i Vest 
o Vandledninger og ventiler 
o Registrering af bagdøre i Øst 

 
 
 
6. Boligkontoret v./Line 

o 1-års gennemgang; facadeprojektet 
o 5-års gennemgang; altanrunde III 



o Renovering af boligkontoret 
o Status og løbende sager 
 

7. Beboerhenvendelser 
o Opfølgning på klage over lugtscener 
o Opfølgning på nabokonflikt 

 
8. Eventuelt 

o Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. maj kl. 19.00 – 21.00. 
 
 
Line har haft rund fødselsdag – vi markerede de 50 år med en gave og stort tillykke!! 
 

Ad. 1 Velkommen til Mads og opfølgning på ordinære generalforsamling 

Mødet startede med at byde Mads Poulsen velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. Han blev valgt – uden 
modkandidater – på den veloverståede generalforsamling.  

1.1 Nye suppleanter: 

Som 1. suppleant blev valgt Henry MacDonagh 
Som 2. suppleant blev valgt tidligere bestyrelsesmedlem Mette Skjærbæk. Tak til Mette for stor indsats. 

1.2 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen: 

Tina havde fremsendt forslag til referat til godkendelse. Med få præciseringer blev referatet godkendt og forefindes 
nu forefindes på hjemmesiden. 

1.3 Ny mødekalender: 

Der er udarbejdet ny mødekalender for bestyrelsen, som mødes henholdsvis tirsdage og torsdage – hver 14. dag.  
 
Det er endvidere besluttet at gennemføre ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 1. september 2022 kl. 19.00 i 
Beboerlokalet. 

1.4 Ny side i velkomstmappen: 

Med nyt medlem i bestyrelsen skal velkomstmappen opdateres.  
 

Ad. 2 Konstituering og kontaktpersoner 

o Valg af næstformand – Martin Pihl Jensen 
o Gårdlaug Øst – Ny repræsentant er Rikke Steen Hansen. Tak til Lars Helsinghoff for stor indsats. 
o Gårdlaug Vest – Lars Johannes Christensen 
o Hobbyrummet – Lars Helsinghoff 
o Altanudvalg – Denis Bowers 
o Stikgader; ny cykelparkering – Frederikke Larsen 
o Tårnfalke fuglekasser – Giuliano Matessi 
o Festudvalget – Frederikke Larsen 
o Beboeraktiviteter – Rikke Steen 

 

Ad. 3 Ekstraordinær generalforsamling den 1. september 

Som opfølgning på den netop overståede generalforsamling afholdes der ekstraordinær generalforsamling, torsdag 
den 1. september kl. 19.00 i Beboerlokalet med følgende emner på dagsordenen: 



o Udvidelse henover trapper (foreløbigt vedtaget – skal vedtages endeligt) 
o Knopskydning; loftudvidelser (foreløbigt vedtaget – skal vedtages endeligt) 
o Bagdøre i Øst (Bestyrelsen fremlægger forslag jævnfør beboernes holdningstilkendegivelse) 
o Ny cykelløsning i én stikgade (jævnfør beslutning på generalforsamling) 

 

Ad. 4 Status fra SWE/Tina Hald 

4.1 Brolægning ved parkeringspladser i gaden: 

Efter at have rykket Metroselskabet i årevis er det endelig lykkedes at få repareret gadens parkeringspladser, hvor 
brolægningen blev fjernet da der skulle udtages prøveboringer. 

4.2 Status på ny el-aftale: 

Vi har skiftet el-selskab, som resultat af de stigende priser. Vi gør status, når første kvartal er gennemført. 

4.3 Varmeregnskabet: 

ISTA har fremsendt varmeregnskab. Enkelte beboere har indgivet indsigelser og Ista har givet medhold i to sager. Tina 
holder sagen åben og giver løbende status.  
Der har også været fejl på en af de maskiner, montøren har kodet de nye målere op på. Målere, der er fejlkodet, bliver 
skiftet den 16. maj. De berørte andelshavere har fået brev fra Ista. 

4.4 Dispensation til fremleje: 

Andelshaver har fremsendt anmodning om dispensation til fremleje, da han endnu ikke har boet her i 2 år. 
Dispensationen blev givet. 

4.5 Atypisk VVS-tjek 

Andelshaver har på baggrund af Vurderingsringens anbefaling søgt bestyrelsen om lov til at indhente nyt VVS-tjek, da 
rapporten påpeger fejl i installationer fra byfornyelsen, som ikke tidligere er påpeget i VVS-tjek af lignende 
installationer i foreningen. Bestyrelsen ser intet grundlag for at nægte dette. 

 

Ad. 5 Igangsætning af vedligehold 

Med generalforsamlingen (og det vedtagne budget) sættes der nu gang i vedligeholdelsesopgaverne: 

5.1 Reparation i porte: 

Arbejdet er klar til at blive sat i gang. Der bliver snarligt afsendt tidsplan. Vi er imidlertid ikke tilfredse med afgivne 
farveprøve.  

5.2 Udskiftning af 45 ventilationsmaskiner: 

Vi fremskynder arbejdet, da det er blevet aktualiseret af de stigende el-priser, så vi nu gør udbudsmaterialet klar. 

5.3 Tagprojekt: Nyt tagpap i vest og faldsikring i øst og vest: 

Som det fremgår af materialet fra generalforsamlingen, har vi besluttet den mindst omfattende løsning, som har til 
hensigt at vi kan vedligeholde taget frem til år 2032, hvor det forventes at hele taget skal skiftes. 
Vi sætter gang i udbudsmateriale og indhenter tilbud på opgaven. Murerarbejdet undtages herfra. 
 
Samlet budget er 4,8 mio. kr. 
 
Inden arbejdet sættes i gang, gennemfører vi den besluttede brand-inspektion. 



5.4 VVS-projekt vedr. brugsvandsinstallationen: 

Der er foretaget en række forundersøgelser. Projektet forberedes nu til udbud. 
 
Samlet budget 7,5 mio. kr. 

5.5 Bagdøre på øst-siden: 

Til forberedelse af sagen får vi udarbejdet budget for både fuld og delvis udskiftning af døre på øst-siden. Samtidig 
beder vi om at få vurderet brandsikkerheden ved de døre, der blev udskiftet ved byfornyelsen. 
 

Ad. 6 Boligkontoret v. Line 

6.1 Mangel gennemgang; facadeprojektet: 

Vi kontakter Martin Lundemann til forberedelse af mangelgennemgangen. 

6.2 5-års gennemgang; altanrunde III: 

Vi kontakter rådgiver med henblik på at sætte gang i arbejdet. Der er deadline 31/1 2023. 
Vi beder rådgiver om at gennemgå altanerne primo november inden vi kontakter entreprenør. 

6.3 Renovering af boligkontoret: 

Arbejdet skrider planmæssigt frem. Dog har etablering af gulv givet lidt udfordringer, men er ved at blive udredt. 

6.4 Scanclimb har været på taget: 

Arbejdet med gennemgang af skifertaget er nu færdigt. Der er blevet udskiftet 9 sten. 
Der blev endvidere udbedret en utæthed ved nr. 25, hvor der løber vand ind. 

6.5 Håndtering af skrald i gaden: 

Vi har ansøgt kommunen om at få tømt vores skraldesug i vest 2 gange om ugen fremfor, som nu, 3 gange. Det 
betyder at de kan tømme i øst og vest samtidig. Det er et resultat af affaldssorteringen og vil reducere støj i gaden. 
Samtidig får vi tømt plast en ekstra gang om ugen. 

6.6 Status og løbende sager: 

Der er konstateret rotter 2 forskellige steder i gaden. Skadedyrsbekæmper, VVS’er og kloakmand har efter en del 
vanskeligheder nu fået løst problemerne. 
 
Morten holder ferie i indeværende uge. Søren afløser. 
 
Gård 8 har indhentet tilbud på etablering af fliser til en belægning, hvor der er problemer med mudder. Ansøgningen 
blev godkendt. 
 

Ad. 7 Beboerhenvendelser 

7.1 Opfølgning på klage over lugtscener fra nabo: 

Vi har fulgt op på klagen. Men har endnu ikke haft held med at få kontakt. 

7.2 Opfølgning på nabokonflikt med byggestøj og sammenstød: 

Forløbet har haft flere parter involveret, hvorfor bestyrelsens rolle har været lidt uklar. Vi følger op på sagen. 
 



Ad. 8 Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. maj kl. 19.00 – 21.00. 
 
 
 
Thorkild 
20. maj 2022 
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