
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.7. juni 2017

Tilstede: Susanne, Per, Mads, Mari-Ann, Jørgen, Karsten, Ketty og Jannik

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og evt. kommentarer fra generalforsamlingsreferatet. 

a. Begge referater blev godkendt

2. Bestyrelsen skal konstituere sig 

a. Ny næstformand er Per. 

b. Nyt FU-medlem er Mari-Ann.

c. Jannik laver en ny bestyrelsesoversigt, som kan hænge på opslagstavlerne i opgangene. Der
bliver desuden tilføjet telefonnumre på foreningens forsikring, VVS’er, Akut-VVS’er samt 
FALCK. Tidligere har Benny stået for ”bygningen”, i fremtiden vil det være et fælles ansvar 
for bestyrelsen. 

3. Besigtigelse af vores nye kældergulv 

a. Der er en del sand i tremmerummene, efter håndværkernes arbejde. Desuden har 
håndværkerne ødelagt cykelrampen i opgang 304. Ketty kontakter VESLA for at få dem til at
reparere dette.  

4. Rengøring af trappeopgangene

a. 7. og 8. juni har rengøringsfirmaet ”På pletten” lavet hovedrengøring af vores opgange. Vi 
kan se et rigtig fint resultat. 

5. Nyt fra FU

a. Der er et ønske i FU, om at lave en fælles oversigt over de håndværkere som de enkelte 
blokke har erfaringer med. Mari-Ann laver en oversigt med vores erfaringer. Fx VVS, Phønix
tag  og murer (Mureren kan ikke anbefales til de andre). 

b. Mari-Ann tager kontakt til formanden for FU, således at de nye på maillisten for FU bliver 
Mari-Ann og Susanne. 

c. Den årlige havevandring bliver i midten af august, derfor starter vores næste 
bestyrelsesmøde (2. august) med en havevandring, således vi er klar med inputs til FU. Hvis 
der er nogle beboere som har ønsker, så tag gerne fat i et bestyrelsesmedlem inden 2. 
august. 

6. Opfølgning på den utætte ventil i varmerummet.

a. Efter generalforsamlingen blev der opdaget en defekt trykdifferensregulator, hvor der løb 
vand ud. En VVS’er blev tilkaldt dagen efter, og efter et par dage uden varme i 
lejlighederne, blev problemet fixet.  

7. Eltavlen i kælderen er blevet renoveret.

a. Vores eltavle er blevet renoveret. Det blev lidt billigere end først forventet. Prisen endte på 
22.000,-. Der har tidligere været en høj hyletone om aftenen, denne er umiddelbart væk 



nu. Mads lytter efter, om der er en forbedring, da han tidligere har kunnet høre lyden i sin 
lejlighed. 

b. Jørgen kigger på timeren. 

8. Problemer med varmt vand i nogle lejligheder:

a. Ketty undersøger hvornår og hvor varmeveksleren er købt, og forhører sig hos 
leverandøren, om de har nogle forslag til hvad der er galt. Vi tager det op på næste 
bestyrelsesmøde, hvor der lægges en plan. 

9. Nye indgangsdøre

a. Vi har fået et tilbud fra Nimo Byg på udskiftning af indgangsdørene. Da Nimo byg er et 
meget nyt firma, og uden hjemmeside eller anmeldelser på fx Trustpilot, valgte vi ikke at 
tage imod dette tilbud. Derfor indhenter Per tilbud fra andre tømrerfirmaer, fx Raunstrup, 
Jakob Tømrer og Hustømrerne. 

b. Mari-Ann kontakter Finn fra blok 5, for at høre hvad prisen var på udskiftning af deres døre,
samt hvilket firma som stod for det. 

c. Vi besluttede at det kun var udskiftning af dørene til opgangene som bliver udskiftet, 
dørene til kælderen bliver malet til arbejdsdagen. 

d. Vi besluttede desuden også, at vi vil have 3 lags vinduer i dørene, for at fremtidssikre ift. 
bedre isolering af blokken. 

10. Forslag om omlægning af fliserne på vores del af fortovet. 

a. Mari-Ann kontakter Finn fra blok 5, for at høre hvad de har givet for deres belægning. 

11. Arbejdsdag

a. Arbejdsdagen blev fastlagt til lørdag d.30. september. Vi håber på stor deltagelse fra 
blokkens beboere. Vi fastholder gebyret på 200,- pr. lejlighed, som ikke deltager i 
arbejdsdagen. 

12. Årets tagtjek.

a. Ketty finder en regning fra seneste tagtjek fra Phønix tag, og sender denne til Susanne, 
således at Susanne kan kontakte Phønix for et nyt tagtjek i år. 

13. Salg af vaskekort

a. 3. Juli: Jannik

b. 7. august: Mads 

14. Kørsel på græsarealet

a. Vi ser dagligt cyklister på græsarealet, og enkelte gange også biler. Derfor vil vi forsøge at få
FU til at lave en anden løsning, som kan gøre det sværere at skyde genvej over græsset fx 
ved hjælp af beplantning eller sten. Emnet tages op på havevandringen. 

15. Næste møde



a. Onsdag d.2. august kl.19 i festlokalet

16. Evt.

a. Tærede vandrør. Vi har 6. juni haft endnu et tilfælde med et utæt vandrør i kælderen. 
Derfor skal vi have fundet en løsning på dette. Det skal være et punkt på næste 
bestyrelsesmøde. 

b. Jannik køber øl, sodavand samt Instantkaffe, som kan bruges til kommende 
bestyrelsesmøder.  


