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Bestyrelsesmøde den 24. august 2016 kl. 18.30 
 
Deltagere:  
 
Jørgen Skielboe (JS), formand 
Flemming Hansen (FH) 
Ingrid Sveistrup (IS) 
Lise Moth (LM)  
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af seneste to bestyrelsesreferater 
Referaterne fra bestyrelsesmøder den 1. og 30. juni godkendt. 
 
3. Damefrisør 
Sagen er afsluttet – alt er gået som det skal.  
 
4. Liv i de lukkede opslagstavler og hjemmeside 
Stadig den primære kilde til informationer mellem beboere og bestyrelse. Enighed 
om, at kommunikationen i ejerforeningen generelt skal styrkes. Punktet skal tages op 
løbende. 
 
5. Møl-problemer 
FL har den sidste uge oplevet at have (få) møl. JS har drøftet priser med to 
forskellige skadedyrsbekæmpere, men det er en meget dyr procedure, da man som 
udgangspunkt bør give hele bebyggelsen.   
 
Problemet har været størst i Opgang 10, men det er ikke så slemt i øjeblikket. 
Enighed om, at hvis det bliver slemt igen, kan det blive nødvendigt at give Opgang 
10. De andre opgange i Øst vil blive drøftet ved samme lejlighed. 
 
6. Administration af nøgle til port 
Drøftes senere.  
 
7. Bestyrelsesmødelokale 
Upshining skal tage hensyn til højvandsproblemer. Det drøftes på et senere 
bestyrelsesmøde.  
 
8. Klimasikring 
Drøftes senere. 

 
9. Altan-kompleks 
LM beder Sven Westergaard Ejendomsadministration om at sende spørgeskemaet 
rundt til ejere af lejlighederne i Andebakkengaarden. 
 
10. Trappegelænder 
Reparation i Opgang 10 sættes i gang. Snedkeren bliver bedt om at give tilbud på 
arbejde i andre opgange, hvor det er nødvendigt. Det nødvendige ekstraarbejde 
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sættes også i gang hurtigst muligt. JS og IS foretager vurderingen af 
nødvendigheden af ekstraarbejderne. 
 
11. Retssag mod Varmecentralen 
LM kontakter Jens Anker Hansen og undersøger status på sagen. Hvis retssagen 
gennemføres som planlagt den 30. august 2016, deltager LM som tilhører. 
 
12. Kims opgaver 
JS, FL og IS ønsker at tage en runde med Kim. Der lægges op til, at Kim bør deltage 
på næste bestyrelsesmøde, hvor det kan drøftes, hvornår runden kan tages, lige som 
det skal diskuteres om kontrakten med firmaet, der varetager trappevask, er optimal. 
 
13. Rensnings af aftrækskanaler 
Det undersøges, hvilke opgange der trænger mest til at blive renset (men alle 
opgange bliver renset). I øjeblikket oplysninger om, at udsug i Howitzvej 37 eller Ved 
Andebakken 1 ikke fungerer. 
 
Herefter tages møde med entreprenør, hvor pris, fremgangsmåde etc. drøftes. 
 
14. Cykel-p-mærker, pladsforhold i stativer i gården samt i cykelkældre? 
Systemet med cykelmærker beholdes, selvom det forekommer unødvendigt 
bureaukratisk.   
 
15. Gårdanlæg 
Udsættes. 
 
16. Rotter 
Udsættes. 
 
17. Nye vedtægter 
LM gennemgår de nye vedtægter. 
 
18. Åbne bestyrelsesmøder 
Kim inviteres til næste bestyrelsesmøde. 
 
19. Opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne 
Drøftes på næste møde. 
 
20. Designmanual for opgangene 
JS følger op. 
 
21. Politik for modernisering af baderum 
Enighed om, at vi ikke ønsker at samarbejde mere med Jens Skovgaard fra SBS, da 
tilbuddet i forbindelse med reparationen af murværket ved Howitzvej 41 var 10 gange 
højere, end det tilbud bestyrelsen tog imod fra Falkon. Bestyrelsen har derfor ikke 
tillid til Jens Skovgaard.  
 
JS undersøger, hvilket firma der kan overtage Jens Skovgaards opgaver vedrørende 
modernisering af baderum.  

 
22. Utæt badeværelse 
Løst. 
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23. Regningsanvisningsproces 
Drøftes på næste møde. 

 
24. Administrationsaftale 
LM gennemgår og kommenter administrationsaftalen til næste bestyrelsesmøde. 
 
25. TV- og internetabonnement 
Jeanette Hvid Jørgensen fra Bolig:Net har kontaktet JS vedrørende tilbud på billigere 
internet til hele ejendommen. 
 
LM tager kontakt til Jeanette Hvid Jørgensen og forhører sig om, hvorvidt tidligere 
fremsendt tilbud på billigere internet fortsat er gældende. 
 
26. Gartneraftale  
Vigtigt, at det sikres, at der bruges en professionel.  
 
JS har indskærpet overfor den nuværende gartner, at større ændringer som 
eksempelvis beskæring af træer, skal godkendes af den samlede bestyrelse, inden 
de sættes i værk.  
 
27. Ordensregler – bedre info om god adfærd i forbindelse med fester og brug 

af altaner 
Bestyrelsen udarbejder info, der kan anbringes på opslagstavlerne i opgangene. 
Drøftes på næste møde. 
 
Adfærd i relation til vask skal strammes op, herunder er det vigtigt, at man husker at 
slette reservationer, der ønskes ikke anvendt alligevel. Desuden skal der strammes 
op i forhold til fester og larm for åbne vinduer og på altanen. 
 
28. Budget og regnskab – status på balance 
Drøftes på næste møde.  
 
29. Eventuelt 
Sidst blev det aftalt, at IB skulle tage imod tilbuddet til en rentabilitetsberegning fra 
A4 Arkitekter og Ingeniører på 1.250 kr. inkl. moms, så det kan blive vurderet, om det 
vil være rentabelt at installere vandmålere i hele ejendommen. Der følges op på dette 
punkt. 
 
Radiatorer – rørene var meget varme sidst temperatuen udenfor var høj. IB 
undersøgte hvorfor, og ringede til JOS-Consult A/S, som mente, at der var problemer 
med motorventil.TP tager kontakt til JOS-Consult A/S. Hvis det er nødvendigt at få 
det lavet, kan TP bede dem om at udbedre. Der følges op på dette punkt. 
 
30. Næste bestyrelsesmøde 
 
Onsdag	den	27.	september	2016	kl.	18.30.	


