
Bestyrelsesmøde 11/6 2018 
Mødet blev afholdt i bestyrelseslokalet i vestgården. 

Referent: Søren Alkjærsig 

Tilstede: 

• Kim Natour Svendsen (KNS) 

• Jørgen Skielboe (JS) 

• Anders Frost Rudebeck (AFR) 

• Søren Alkjærsig (SA) 

• Suppleant Nathalie Cederlund Søndergaard (NCS) 

• Suppleant Jan Aarup (JA) 

Agenda: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Orientering siden sidsst 

4. Opfølgning på generalforsamling 

5. Introduktion til bestyrelsens arbejde 

6. Status på renoveringsprojekter nu og fremover 

7. Status på igangværende opgaver 

8. Opfølgning på nyt vaskeri og vasketider 

9. Overholdelse af persondataforordning – GDPR 

10. Økonomi 

11. Kommende bestyrelsesmøder 

12. Punkter til næste møde 

13. Eventuelt 

1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

2: Konstituering af bestyrelsen 
KNS stillede sig til rådighed som fortsat formand, hvilket der var fuld opbakning om. 

KNS anbefalede at der blev oprettet en kasserer rolle i bestyrelsen for at sikre endnu mere fokus på 

foreningens økonomi – SA stillede sig til rådighed med fuld opbakning. 

3: Orientering siden sidst 
KNS og JS gav opdatering omkring følgende: gelænderreparationer, mølfælder, skiltning mod 

Smallegade og cirkulationspumpe i varmecentralen. 



Ang. Gelænderreparationer, så er processen halvvejs gennemført. SA bemærkede at arbejdet i 

opgangen Howitzvej 41 er meget pænt udført, AFR istemte. 

Ang. Mølfælder afventes i øjeblikket tilbud, ligesom enkelte fælder er sat op. 

Ang. Cirkaltionspumpe er dette projet sat midlertidigt i bero indtil ny vedligeholdelsesplan foreligger. 

Ang. Skiltning mod Smallegade er frisørskilt godkendt. 

4: Opfølgning på generalforsamling 
Kristina Mie er opstillet som bestyrelsesmedlem i administrators referat, dette skal naturligvis ændres. 

Derudover godkendtes referatet. 

5: Introduktion til bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen og suppleanter introducerede sig selv. 

Kim introducerede bestyrelsens arbejde med fokus på åben tilgang til bestyrelsens arbejde. 

JA medbragte materiale omkring ejendomsadministration – erklærede sig inhabil ift. fremtidige 

diskussioner. Bringes eventuelt på dagsordenen til næste møde. 

SA sammensætter forslag til anvendelse af mail frem mod næste bestyrelsesmøde. 

6: Status på renoveringsprojekter nu og fremover 
KNS og JS gav en opdatering omkring renoveringsprojekter nu og fremadrettet. 

Foreningens altaner imod gården er øjeblikket det største punkt, hvorfor dette vil blive særskilt 

fokuspunkt i det kommende bestyrelses år. 

Bestyrelsen diskuterede forskellige modeller for finansiering og altanmuligheder. 

7: Status på igangværende projekter 
Reparation i vestkælder 

Der er indgået serviceaftale i forhold til kloaker. Der skal tages til hvordan vi prioriterer opgaverne der er 

skitseret i ny vedligeholdelsesrapport. Tidligere anbefaling har været at få lavet de mest presserende 

opgaver og se om det er tilstrækkeligt her og nu da det ikke er muligt at udføre alle opgaver på 

nuværende tidspunkt. 

Nye vedtægter  

Foreningen har modtaget revideret udkast til nye vedtægter der skal meldes tilbage på de resterende 

udestående punkter. Afventer tilbagemelding på ny betænkning af ejerlejlighedslov med tilhørende 

normalvedtægt der er kommet. Forventet beslutning på ordinær generalforsamling i 2019.  

Guide til ombygninger i foreningen 



En samlet oversigt over retningslinjer og krav i forbindelse med ombygninger, herunder krav om brug af 

godkendt rådgiver og oversigt over standardtilbud fra leverandører der kender foreningen. Udvikles 

løbende. 

8: Opfølgning på nyt vaskeri og vasketider 
Bestyrelsen diskuterede muligheden for åbent bestyrelsesmøde hvor foreningens medlemmer kunne 

give deres mening til kende omkring foreningens vaskeri. 

Det blev besluttet at justere vaskeriets åbningstid til 8-22 alle ugens dage. 

9: Overholdelse af persondataforordning – GDPR 
Bestyrelsen har modtaget udkast til en databehandleraftale fra administrator. Aftalen virker 

uproblematisk og indebærer ikke yderligere omkostninger for foreningen. Det indstilles at bestyrelsen 

tilslutter sig aftalen. 

JA tager lead på GDPR arbejde – søger råd hos kollega. 

KNS følger op med Sven Westergaard omkring GDPR notifikation til foreningens beboere. 

10: Økonomi 
SA tager lead på opstilling af løbende økonomirapportering. 

11: Kommende bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen fastlagde kommende møder 

• Torsdag 28. juni 
• Mandag 20. august 
• Mandag 3. september 
• Mandag 8. oktober (ugen inden efterårsferien) 
• Mandag 5. november 
• December aftales 

12: Punkter til næste møde 
1. Udkast til anvendelse af bestyrelsesmail (SA) 

2. Status på GDPR (KNS + JA) 

3. Udkast til økonomirapportering (SA) 

4. Altaner (KNS + JS) 

13: Eventuelt 
AFR overtager opgaven som foreningens webmaster 

JA tager kontakt til retten på Frederiksberg omkring skraldespand og hegn 

JS præsenterede seneste kommunikation med foreningens ingeniør Falkon. 

SA påpegede gener ved motorcykler i gården. 



 


