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Dagsorden 
1. Nyt fra formand 

a. Beboerhenvendelser 
i. Problemet med hunden i opgang 12 er løst, idet hunden er fraflyttet.  

 
ii. En ejer i opgang 12 har udbedt sig lov til at opsætte en elstander til 

elbilen. Forudsat, at strømmen kan tages fra egen lejlighed - og at 
udgiften derfor er ejerens egen - er vi enige i, at løsningen godt kan 
lade sig gøre. Lene går videre med opgaven og tager fat i ejeren.  

 
iii. Der er endnu engang observeret madaffald og andet skrald stillet i 

opgangen i opgang 12.  
1. Bestyrelsen henstiller til, at vi ikke stiller affald i opgangene - vi 

aftaler at opsætte en besked i samtlige opgange til venlig 
påmindelse. Anusha får opgaven. 

 
b. Stuen th 14 

i. Kollektivet er stadig lidt en særlig situation, idet lejligheden de facto 
ikke lever op til ejerforeningens vedtægter. Vi har modtaget en klage 
fra en ejer, og tager sagen op til overvejelse.  

1. Vi vil først undersøge, om lejevilkårene i det hele taget er 
lovlige, idet vi har tanker om andet. Lene kontakter LO for 
nærmere undersøgelse. 

 
c. Nyt fra fællesudvalg: elevatorer, status på renovering, vejafgift, aftale med 

gartner. 
i. Der vendes nyheder om muligheder for installation af elevatorer og 

finansiering. Fællesudvalget arbejder videre på sagen, og nævner 
bl.a. muligheden for offentligt tilskud.  

ii. Der er pt. meget debat om vejafgift og den kommende vejrenovering.  
iii. Lene tager kontakt til FU om at få fakturaer for bidragene til 

fællesudvalget og bl.a. få en fast præcisering af det beløb vi skal 
betale til FU fremover.  

 
d. BBR for kælderrum 

i. Kælderen er ikke længere noteret som “Erhvervsbyggeri”.  
 

e. Generalforsamling april/ maj 
i. Det foreslås, at Generalforsamlingen fremover flyttes til afholdelse i 

Maj, så vi følger de øvrige blokkes foreningsrytme. Det kræver en 
ekstraordinær generalforsamling, som vi vil indkalde til med henblik på 
at afholde denne i Maj 2018 som erstatning for den konventionelle 
generalforsamling.  
Dato fastlægges til 7. Maj 2018.  

 
2. Økonomi 



a. Status 
i. Økonomien ser umiddelbart fornuftig ud. Budgettet følges overordnet - 

enkelte poster skal placeres bedre, men det er ikke et problem. Det 
hænger primært på gamle fakturaer, som ikke er gennemgået. Det 
bliver de selvfølgelig inden generalforsamlingen. 

b. Andet? 
i. Vi overvejer at tilknytte en ekstern administrator i stedet for en intern 

kassererpost. Vi vil begynde at indhente tilbud og muligheder - men 
det er stadig kun til overvejelse.  

 
3. Drift 

a. Status vaskemaskiner 
i. Vi venter stadig på Fibia. Arne har rykket ugentligt, og Jacob har 

forsøgt at gå til Fibia Erhverv - uden held. Pt. er Jacob lovet et svar 
inden 3/2 2018. Vi jagter stadig.  

ii. Kommunikation til ejerne sker stadig via vaskekortsalget og Facebook. 
 

b. Gennemgang af kælderrum 
i. Ang. Fællesrum: Der er budgetteret 5000 til lydisolering af festlokalet - 

men festlokalet er i stedet flyttet UDEN OMKOSTNING til et rum, der 
allerede var lydisoleret.  

1. Vi overvejer i stedet at renovere festlokalet - gulv, pynt, m.v. 
2. Hvis bestyrelsen afsætter et beløb til dekorerering af lokalet, så 

kunne det blive implementeret til en arbejdsdag af frivillige.  
ii. Vi vil gerne lave ophæng til cykler i et af værkstederne - foretrækkeligt 

det store under 14-16.  
iii. Gæsteværelset: Vi indhenter to nye billige senge til at erstatte de 

gamle. Samtidig vil vi indhente mulige tilbud på at erstatte gulvet med 
et nyt eller et andet.  

iv. Bestyrelsen påtænker at etablere køkken i kælderen til at supplere 
fællesrum - det afhænger af budgettering, og skal planlægges 
fremover med øvrige prioriteter.  

v. Tremmerummet: SKAL TØMMES. Efterfølgende skal væggene tilses 
af en murer, idet de er fugtbeskadigede.  

 
c. Opfølgning på vand i kælder- undersøgelse af dræn 

i. Torsdag 2/2 får vi spulet drænet i bygningen i håb om, at det 
håndterer problemet. Status afventes efter handlingen.  

 
d. Affald i opgange og affaldssortering 

i. Der henvises bl.a. til punktet under forbrugerhenvendelser.  
ii. Vi har problemer med fyldte affaldscontainere og pap, der ikke foldes 

sammen, så det passer i containerne. Beboerne skal gerne informeres 
om at gøre tingene ordentligt. Vi tilføjer denne henstilling til den 
seddel, der i forvejen sættes op. Anusha får opgaven.  

 



e. Brug af fælles lokaler og udlån af nøgle- hvordan gør vi det? 
i. Hvert bestyrelsesmedlem har en nøgle til alle rum i kælderen, når 

låsene er skiftet. Vi udlåner nøgler til beboerne efter behov - og 
noterer selvfølgelig, hvem der har dem.  

 
f. Vinduespudsning og nøgle til gæsteværelse 

i. Det besluttes, at Aktiv Service ikke længere er nødvendige. 
Vinduespudsning vil fremover blive håndteret på arbejdsdage. Jacob 
får opgaven. 

 
4. Bestyrelsens opgavegennemgang v. Trello 

Opgaver gennemgået og rykket for opdateringer på de manglende. 
 

5. Evt. 
Intet evt.  

 


