
Dato: 31/8 2015

Til stede: Inge, Jens, Ingrid, Tue, Morten, Jørgen (sup)

Nr. Emne Action / kommentar Opdateret Status Ansvarlig

1 Periode
Det afgøres i november, hvem der er sat til 1 år og hvem der er sat til 2 år. Alternativt kan vi sidde alle i 2 år. 

Beslutning skal tages i november. 
31-08-2015 Parkeret Alle

2 Ekstra indbetaling

Ekstra indbetaling er nødvendig i oktober, november og december grundet at Torben har indkrævet for lidt i juli, 

august og september. Torben skal betale porto. I ge skriver bekræftelse til Torben at vi følger hans på mail 

tilsendte forslag.

31-08-2015 Igangværende Inge

3 Kims kontrakt

Forhandlingsforslag som er afstemt med Kim præsenteret af Jens og Morten.

Bestyrelsen vurderer materiale og vender tilbage med feedback. Deadline 7/9.

Jens og Morten afstemmer de indkomne ændringer med Kim. 

Næste skridt er at Morten opdaterer kontrakt og sender rundt til endnu en godkendelse. 

31-08-2015 Igangværende Morten, Jens

4 Budget 2015 og 2016

Morten har fremlagt budget oversigt, som giver minus 370.000 kr, dette inkluderer: Ventilationskanaler rensning, 

skalsikring porte, henlæggese, vandmålere.

Budget skal være punkt til næste møde, da der skal prioteres udfra et råderum på 240.000 kr. 

Inge gav input med at vandmålere er et lovkrav i alle lejligheder per 1. januar 2017.

Bestyrelsen fastlægger 2016 budget i november 2015. 2017 budget skal være klar til generalforsamlingen.

Trapperenovering er også nødvendig  og er ca 50.000 kr per opgang.

31-08-2015 Igangværende Morten

5 Renovering altaner Renoveringsprojektet i vestgården er afsluttet. 31-08-2015 afsluttet Inge, Tue

6 Nye altaner

Altanudvalget blev øget med Jens og Morten, og består nu af Tue, Inge, Ingrid, Jørgen, Jens og Morten. Der skal 

arbejdes indenfor Altan.dk projekts overordnede plan, men med det ændringer der er nødvendigt at tilpasse, 

såsom hjørnealtaner og muligvis stuealtaner.

Andre typer altan gelænder osv kan også indgå i flere forslag.

Vigtigt at der ikke må bruges flere penge. 

Flytning af kældertrapper skal være et seperatbudget, da det ikke går ind under at renovering af altaner. 

Opdatering til bestyrelsen løbende samt ved bestyrelsesmøder

Jørgen har udleveret oversigt over løsningsmuligheder for altanprojektet samt løsninger for de kritiske punkter i 

hjørnerne. Dette skal læses til næste møde, der bliver et seperat altanmøde 14/9 kl 19:30.

31-08-2015 Igangværende
Tue, Inge, Jørgen, 

Ingrid, Jens, Morten

7 Gårdudvalg og legeplads
Jørgen kontakter 2 x Hanne, og sætter møde i stand for gårdudvalg.

31-08-2015 Igangværende Jørgen

8 Inspektør til henvendelser

Qvotrup og et andet firma kan lave dette. Vi skal have udbudt dette i sammenhæng med vores 

ejendomsadministrator. 

Bestyrelsen er positiv stemt for at indhente et tilbud. Inge giver info på ting, der kan 

Tages op på næste møde.

Inge fremlægger forslag om inspektør for ejendommen for Qvotrup og CEJ. Inges præference er Qvotrup, som 

inkluderer forsikring. 

Inge sætter oversigt op i forhold til plusser og minusser, og skal vises til næste møde.

Jens har tjekket at bestyrelsen selv kan vælge administrator. 

31-08-2015 Igangværende Alle

9 Hash Rygning
Der har været nogle få mindre gener i forbindelse med hashrygning fra private hjem. 

Jens tjekker om det er lovligt at ryge hash i eget hjem. 
31-08-2015 Igangværende Jens  



10 Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesplan skal opdateres når 2016 budget er på plads. 31-08-2015 Parkeret Alle

11 Hjemmeside, administrator

Morten skal have adgang til at uploade referat og dokumenter på hjemmesiden. 

Inge har ikke mulighed for at oprette en ekstra bruger, der kan kun være én administrator.

Inge sender Morten login detaljer til sin egen.

Morten kigger derefter på facebook siden. 

31-08-2015 Igangværende Inge, Morten

12 Ekstra nøgle til port

Tue og Morten får en nøgle til deling.

Inge giver ekstra nøgle til Tue, Tue og Mortens numre kommer på hjemmeside, med en kommentar om at de har 

en nøgle.  

31-08-2015 Igangværende Inge, Tue, Morten

13 Røgalarmer Parkeret til næste møde. 31-08-2015 Parkeret Alle

15 Aftrækskanal

Nummer 10 skal have renset aftrækskanalerne.

Rensning koster 11300 kr + moms og det bliver gjort af KRS.

De elektriske udsugninger skal fjernes inden rensningen og må ikke sættes op igen.

Vi skal kontakte lejlighederne for dette. Inge gør dette.

Godkendt af bestyrelsen

Nummer 8 og 6 skal renses, Inge fortsætter fra 10'eren

31-08-2015 Igangværende Inge

16
Rottestop mod Smallegade i 

Østblokken

Rottestop kan ikke sættes op i 4 faldstammer. 

Da Frederiksberg Kommune har fjernet brønden, hvor dette kan gøres. 

Inge kontaker Frederiksberg forsyning. 

Rottefælde i smallegade, koster 20000 kr, Inge får tilbud. 

31-08-2015 Igangværende Inge

17 Loppemarked Inge kigger på at afholde et nyt loppemarked i september uden telt. Inge undersøger. 31-08-2015 Igangværende Inge

18 Referat på hjemmeside 
Morten PDF'er når det er godkendt og lægger det op på hjemmesiden. 

Personfølsomme sager vil ikke blive lagt op på hjemmesiden
31-08-2015 Igangværende Morten

19

Manglende dokumentation for 

renovering af badeværelse 

(nyt punkt)
Jens og Morten følger op med ejer vedrørende manglende dokumentation. Jens har kontaktet ejer og følger op 

med Torben. 

31-08-2015 Igangværende Jens  

20 Forslag til nye vedtægter

Er det forslaget til nye vedtyægter der ligger på hjemmesiden? Det fremstår som det officielle. Vi skal have lavet 

en plan for at revidere dem. 

Ret tekst på hjemmesiden, så der står det er et forslag. 

31-08-2015 Igangværende Inge

21 Opslagstavler i opgange
Generalforsamlingen var der enighed om opslagstavler til at hænge beskeder.

Inge og Tue ser på små opslagstavler.
31-08-2015 Igangværende Inge, Tue

22 Orientering ved Inge Opdatering vedrørende ansøgning om afholdelse af reception i baggård

Bestyrelsen orienteret, og der er opbakning til at der pt ikke kan afholdes private fester på fællesarealerne. 

31-08-2015 afsluttet Inge

23
Breakdown af 100.000 kr 

brugt på altanprojekt 

Spørgsmål vedrørende split af de 100.000 kr der blev tilkendt bestyrelsen til altanprojekt.

Inge rykker for regning, og laver breakdown for hvad pengene er brugt til. 
31-08-2015 Igangværende Inge

24

ejere af ny-renoverede altaner 

vil stige i egen omkostning til 

nye altaner

Kommentar, ny-renoverede altaner, her skal betales fuld pris for ny altan. 

Det indgår i altanprojektet. Bestyrelsen har taget det til efterretning.

31-08-2015 Parkeret alle

25

Defekte trappegelændere

Defekte trappegelændere

Tilbud på at renovere en trappe i nummer 10. Inge får et tilbud mere. 

skal igen på til næste møde. 31-08-2015 Igangværende Inge

26 Opsætning af ventilatorer i 

Vestgården

Opsætning af ventilatorer i Vestgården til det dybe kælderrum. 

Få elektriker til at opsætte ventilatorer, Inge sætter i værk.

Godkendt enstemmigt

31-08-2015 Igangværende Inge



27
Udskiftning jernlåger mod 

Smallegade

Udskiftning jernlåger til at have briklåse mod Smallegade. Pris 91.000 kr.

Udskiftning udskudt til 2017 eller til behov opstår.
31-08-2015 afsluttet Inge

28 Næste møde Onsdag 30. september kl 19:00. Hos Inge Tue eller Morten 31-08-2015 Igangværende Alle


