
Referat bestyrelsesmøde d. 27. august 2018 kl. 19:00-21:00 

Deltagere: 

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

Afbud:  Søren Alkjærsig, kasserer 

1. Godkendelse af referat møde 28. juni 

Godkendt. Udkast til referat sendes til godkendelse pr. mail senest 7 dage efter mødet. Når der er enighed 
herom med evt. kommentarer godkendes referat og rundsendes af formanden og publiceres herefter på 
hjemmesiden. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering siden sidst 

 Vasketider ændret pr. 1. august 
 Automatisk port ud mod Howitzvej er blevet repareret i juli måned 
 Status på behandling mod møl i udvalgte opgange og lejligheder samt information til beboere. Der er 

indgået aftale med Rentokil og aftalt proces. Berørte beboere informeres ved omdeling af information.   

4. Korrektion af viceværtens ansættelseskontrakt (fortroligt) 
5. Udkast til anvendelse af bestyrelsesmail (SA)  

Udskydes til senere møde 

6. Status på GDPR (KNS og JA) 

Udskydes til senere møde 

7. Altaner (JS og KNS) 

Bestyrelsen drøftede hvordan man skal håndtere udfordringen med at mange altaner mod gårdsiden er i så 
dårlig stand at de snarest skal renoveres eller udskiftes. Sagen har tidligere været forelagt 
generalforsamlingen uden at der er truffet en afgørelse, der har bragt sagen videre. 

Bestyrelsen var enige om at der i et projekt af denne størrelse og kompleksitet skal udarbejdes en grundig og 
gennemsigtig plan, der redegør for fordele og ulemper ved de to foreliggende muligheder for enten at 
renovere altaner eller i stedet opsætte nye større altaner. Materialet skal give alle beboere fuld information 
om hvad de får i de to løsninger, hvad den enkelte skal betale og hvordan det finansieres, projektets 
totaløkonomi, evt. værdistigning for lejligheder samt tidsplan for projektet. 

Som udgangspunkt genanvendes tidligere materialer. Det gælder plan for evt. nye altaner, da den er blevet 
til i en demokratisk proces med beboerinddragelse og har været igennem indledende 
myndighedsbehandling, der gør at forslaget må forventes at kunne blive godkendt i sin nuværende form. 
Tilsvarende anvendes tilstandsrapporter på altaner. 



Det foreslås, at der udarbejdes en procesplan ud fra ovenstående betragtninger med professionel bistand af 
teknisk og juridisk rådgivning med henblik på at kunne præsentere en plan på ekstraordinær 
generalforsamling i efteråret. Et punkt på dagsorden må forventes at være at der afsættes økonomi til 
projektering.  

Bestyrelsen besluttede at anmode WTC om tilbud på juridisk rådgivning. 

8. Udkast til økonomirapportering (SA) 

Udskudt fra sidste møde 

9. Kommende bestyrelsesmøder  

Mødekalender opdateres løbende: 

 Mandag 8. oktober (ugen inden efterårsferien) 
 Mandag 5. november 
 December aftales 

10. Punkter til næste møde 
11. Evt.  

Bestyrelsen havde besøg af Ken Christoffersen, WTC, der fortalte om deres tilbud på ejendomsadministration og i 
forhold til større byggeprojekter. 

Referat: Kim Natour Svendsen 


