
Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2018 kl. 18:30-21:00  
Deltagere: 

• Anders Frost Rudebeck (AFR) 
• Jørgen Skielboe (JS)  
• Kim Natour Svendsen, formand (KNS)  
• Nathalie Cederlund Søndergaard (NCS) 
• Jan Aarup, suppleant (JA)  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering siden sidst 

• Orientering – der er lavet mindre reparationer af vaskemaskine 
• Det er blevet påtalt at der skal gøres oftere rent i vaske- og tørrerum 

3. Administration af forening – valg af ny administrator 
Bestyrelsen besluttede at gå videre med 3 af de afgivne bud på ny administrator og afholde møder i januar 2019. 
Det er målet at der efterefterfølgende indgås aftale med en ny administrator. En ny aftale kan tidligst træde i kraft 
pr. 1. marts 2019.  

4. Vedtægter 
Bestyrelsen noterede at udkast til vedtægter med kommentarer var sendt rundt. Sagen behandles på næste møde 
med forventning om at nye vedtægter kan behandles på generalforsamlingen maj 2019. 

5. Høring altaner  
Bestyrelsen drøftede resultatet af høringen blandt beboerne om man ønsker nye større altaner. Det er cirka 
halvdelen der har svaret på undersøgelsen. Et lille flertal blandt svarene er positive.  
Et flertal i bestyrelsen mente derfor ikke at en udvidelse af altanerne kan samle de krævede 2/3-dels flertal på 
generalforsamlingen. Det blev derfor besluttet at stille forslag om at renovere altanerne på den kommende 
generalforsamling. Der informeres om beslutningen med opslag i opgangene og på hjemmesiden. 

6. Vedligeholdelse 

• Det blev besluttet at reparere dørtelefoner Smallegade 26A for 28 t.kr. Inden udskiftning overvejes det om 
der findes et trådløst system som er bedre og billigere. 

• For at forbedre cirkulation af det varme vand særligt mod Howitzvej installeres reguleringsventil, 
forventet udgiter på 5.000 kr.  

• Tilsvarende udskiftes cirkulationspumper for 55 t.kr. Det vil også forbedre cirkulation af det varme vand 
og er samtidig en grøn investering anbefalet i vores seneste energimærke. Investeringens forventes 
indtjent over 3 år i form af sparet strøm.  

7. Kommende møder 
Det er aftalt møde mandag den 14. januar kl. 17:30-21:00  

8. Evt.  
       Kim besluttede i dagene efter mødet at trække sig fra bestyrelsen. Anders overtager posten som formand.


