
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 8. juni 2021, kl. 19.00-21.00  

Sted: Beboerlokalet 

Deltagere: Thorkild, Martin, Sophie, Denis og Mette 

Samt: Benedikte og Lene (gård Vest), Lars (gård Øst) og Line (driftsleder) 

Afbud:  

Fraværende:  

 

Dagsorden  

1. Drøftelser med gårdlaug Vest og Øst 
 

2. Opfølgning på lydmåling ved vaskeriet 
 
3. Forslag til ny økonomiside / andelskronen 

 
4. Vedligeholdelsesplanen 

o Reparation i porte 
o Indhente tilbud fra ventilationsfirmaer 
o Hængeparti fra sidste år; vand og varme 

 
5. Boligkontoret v./Line 

o Langtidsbudget 
o Nyt panel til vaskeriet 
o Status og løbende sager 
 

6. Beboerhenvendelser 
o Klage over larm fra fest med åbne vinduer 

 
7. Information fra dette møde til beboerne 

o Hvilke emner på hvilke platforme 
 
8. Eventuelt 

o Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 22. juni kl. 19.00 – 21.00. 
o Herefter holder bestyrelsen sommerferie 
o ’Farvel’ til Sophie med tak for indsatsen. 

 

Ad. 1 Drøftelser med vores gårdlaugs-repræsentanter 

Igen i år har vi inviteret repræsentanterne for henholdsvis gård vest og øst til en snak om, hvordan det går. Det gav 
anledning til en udbytterig drøftelse og ideer til den videre indsats. I Vest vil Benedikte give stafetten videre til Lene 
Møller Jørgensen, som allerede har været aktiv qua sin status som suppleant. Stor tak til Benedikte for indsatsen. I øst 
har Jakob Witt meldt sig med stor interesse for at gøre en indsats og repræsenterede således AB Skydebanen på 
generalforsamlingen, hvor Lars var forhindret i at deltage. Lars fortsætter som AB Skydebanens repræsentant. 
 
Rasmus fra Vesterbo har efter mange år valgt at stoppe som formand i øst. Lige nu fungerer det fint i og med 
bestyrelsen har delt opgaverne ud mellem sig, mens de bruger de kommende uger på at finde ny formand. 
 



Ad. 2 Opfølgning på lydmåling ved vaskeriet 

Målingen i vaskeriet er gennemført og registreret. Næste skridt er at foretage måling i lejligheden ovenpå vaskeriet, 
hvor vi samtidig er fysisk til stede og kan foretage en subjektiv vurdering. 
 

Ad. 3 Forslag til økonomiside / andelskronen 

Inspireret af de spørgsmål vi har modtaget, har vi besluttet at skrive og indlægge en ekstra side i velkomstmappen, der 
forklarer de overordnede linjer i, hvordan andelskronen fastsættes. 
 
Vi deler i øvrigt også denne side på hjemmesiden under punktet Om > Økonomi, da mange har spørgsmål til eller er i 
tvivl om, hvordan det fungerer. 
 

Ad. 4 Vedligeholdelsesplanen 

4.1 Reparation i porte: 

Arbejdet er klar til at blive sat i gang. Vi beder en murer om at lave en port til at starte med baseret på notat fra vores 
tekniske rådgiver. Vi anvender den sandfarvede puds svarende til baggårdene. 

4.2 Indhente tilbud fra ventilationsfirmaer: 

Ventilationsingeniør har udarbejdet udbudsmateriale og afventer nu tilbud fra tre forskellige firmaer. Ny serviceaftale 
bliver en del af aftalen. 

4.3 Hængepartier fra sidste år; vand og varme: 

Udskiftning af reguleringsventiler og hovedledninger er et hængeparti fra sidste års vedligeholdelsesplan, som vi kan 
sætte i gang til august.  
 

Ad. 5 Boligkontoret v. Line 

5.1 Langtidsbudget: 

Nyt langtidsbudget er nu færdiggjort – og klar til generalforsamlingen til august. Langtidsbudgettet kan, ligesom de 
øvrige økonomidokumenter, findes på hjemmesiden under generalforsamling. 
Budgettet er i balance, således at der på 10-års plan er fuld finansiering af vores gældsposter og løbende vedligehold, 
sådan som vores økonomiske principper tilskriver. Der er, som beskrevet tidligere, behov for at optage lån i år 2023 – 
2026 - dog i begrænset omfang. Vi udarbejder oplæg om, hvordan finansiering kan gribes an. 

5.2 Nyt panel til vaskeriet: 

Der er brug for nyt betalingspanel til vaskeriet, som (1) gør det muligt at tilgå vaskemaskinerne online og/eller (2) 
fjerner brugen af vaske-betalingskort, som udgør en større administrativ byrde. Nyt panel er lagt ind i budgettet til en 
forventet pris på kr. 25.000 inkl. montering. 
Vi har indhentet to tilbud. En dankortbaseret terminal, som desværre ikke kan tilbyde online service. Samt en løsning 
med vaskebrikker, som ellers svarer til den nuværende løsning. Brikker udgør en væsentlig merudgift. Vi kontakter 
udbyder, da vi ikke synes de to løsninger er tilfredsstillende. 
 

5.3 Status og løbende sager: 

5.3.1 Nye vimpler 
Der skal skiftes vimpler i vores flagstænger - vi sætter arbejdet i gang. 
 



5.3.2 Gesimser 
Teknologisk institut kommer og besigtiger skaderne samt vurderer, hvorvidt der skal skæres en prøve ud. 
 

5.3.3 Materialer til generalforsamlingen 
Vi udarbejder kort beskrivelse i tilknytning til materialet vedr. maling af yderdøre. 
Materialet omkring bi-trapper og døre er stort set klar. 
 

5.3.4 Pulverslukkere på bi-trapper 
Falck har anbefalet at vi hænger mindre slukkere op på bi-trapperne. Så vil det sandsynligvis også være muligt at flytte 
dem fra 4. til 2. sal. Udskiftningen afventer GF beslutning om maling af bitrapper. 
 

5.3.5 Cykel oprydning 
Vi afventer fortsat dato for afhentning af cyklerne. 
 

Ad. 6 Beboerhenvendelser 

6.1 Klage over larm fra fest med åbne vinduer: 

Beboer i opgang overfor har klaget over genererende larm fra fest, der blev afholdt med høj musik for åbne vinduer. 
Beboeren forsøgte selv at henvende sig med opfordring til at skrue ned. Vi har fulgt op på sagen. 
 

Ad. 7 Information fra dette møde til beboerne 

Alle økonomidokumenter til den kommende generalforsamling er lagt på hjemmesiden. 
 
Nyt sommeropslag er hængt på opslagstavlerne. 
 
Vi forventer at sende indkaldelse til generalforsamlingen ud inden sommerferien. 
 
Der er vedtaget nye, opdaterede gård-regler i både gård øst og gård vest. Vi sørger for, at disse kan læses på vores 
hjemmeside. 
 

Ad. 8 Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 22. juni kl. 19.00 – 21.00, hvorefter bestyrelsen holder sommerferie. 
Sophie flytter fra gaden, og dette møde var således det sidste for hende i bestyrelsen. Sophie har været et stor aktiv i 
bestyrelsesarbejdet, så vi kommer i den grad til at savne hende, men ønsker hende alt mulig lykke til med alt det nye. 
Fra næste møde træder suppleant Anne Katrine Lefmann ind i bestyrelsen. 
 
 
Thorkild 
8. juni 2021 


