
Dagsorden til bestyrelsesmøde 10 september  2014.

Tilstede: Claus, Najat, Rolf, Martin (Referent)

Fraværende: Mikkel, Lars, Julia

1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til evt.

Alle godkender dagsorden.

Claus tilføjer til evt.:

- Information om vinduesudskiftning

- SAB-weekend

- Ulovlig parkering i gården

- Nye varmemålere

- Referat fra BL-weekend og kurser

2. Godkendelse af referatet august 14.                   

Der rettes i referat på side 1, punkt 2. at det ikke er ”cykelkælderen”, men cykelkældere, der 
mangler at males.

Der rettes i referat punkt 5, stk. 5 at det ikke er lejer, der har spurgt til åbningstiden, men at der 
centralt fra i KAB er blevet efterspurgt bestyrelsens holdning til åbningstider.

3. Datoer for de næste bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 15. oktober.

4. Markvandring.

Vi kiggede på lofter, grønne anlæg og gården generelt. Der blev ikke lavet nogen aftaler eller påtalt
noget, men talt om muligheder for ejendommens udvikling.

5. Regnskabsmødet.

Bestyrelsen har endnu ikke udarbejdet beretning, der skal præsenteres på regnskabsmødet. Claus 
arbejder videre på denne og præsenterer den for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

1



Bestyrelsen ønsker, at KAB skal stille med dirigent og referent, da bestyrelsen ikke ønsker at 
påtage sig denne opgave på mødet. Najat forespørger hos Anne-Mette og Søren om 
retningslinjerne og mulighederne for dette. Najat orienterer bestyrelsen og ejendomskontoret om 
udkommet herpå.

Bestyrelsen vil gerne have mødestart kl. 19.00 og forventer, at mødet kan være afviklet senest 
21.30. KAB orienteres herom.

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde vende bestyrelsens interne forslag til projekter til 
regnskabsmødet.

6. Social kontaktperson.

Bestyrelsen godkender Gülay som ejendommens sociale kontaktperson. Varetagelsen af rollen 
som social kontaktperson skal køres i tæt parløb med bestyrelsen og ejendomskontoret. Gülay 
inviteres med til kommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er åbne for muligheden for mere end én social kontaktperson. Dette tages op igen på 
et senere bestyrelsesmøde.

7. Nye vaskemaskiner.

Claus foreslog, at bestyrelsen tager kontakt til minimum tre forskellige leverandører for at høre 
om leverandørenes tilbud om levering og servicering af nye vaskemaskiner. Bestyrelsen 
godkender.

Bestyrelsen undersøger mulighederne for nye vaskemaskiner og ligger de indkomne tilbud fra 
leverandørerne indenfor det afsatte beløb på langtidsbudgettet beslutter bestyrelsen hvilken 
leverandør, der vælges. Ligger de indkomne tilbud udenfor det i langtidsbudgettet afsatte 
rammebeløb vil bestyrelsen tage beslutningen op på et kommende afdelingsmøde.

8. Nye varmemålere.

Claus informerer om opsætning af nye varmemålere og undersøger nærmere om disse 
muligheder.

9. Løbende sager.

Da der ikke er kommet ny information om kommende driftsfællesskab, kan bestyrelsen ikke tage 
stilling hertil. Emnet udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

Ang. overtagelse af erhvervslejemålet i Stefansgade (tidl. vaskeri) beslutter bestyrelsen at give ny 
lejer to måneders huslejefri som kompensation for det arbejde, der er lagt i lejemålet.
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Bestyrelsen beslutter, at der skal gøres mere for at undgå parkering af biler i gården, da det går 
udover brandsikkerheden. Bestyrelsen undersøger nærmere om, hvordan det kan gøres.

Bomme ved indkørsel bliver snarest muligt sat op igen.

Der vil snarest muligt blive skabt mulighed for beboerne at modtage sms, når ens tørretumbler i 
vaskekælderen er færdig.

10. Evt.

- Information om vinduesudskiftning

o Claus informerer herom.

- SAB-weekend

o Najat vil gerne have at problemer i gården skabt af kommunens henvisningsret i det
almene bliver påpeget. Claus tager det med videre.

- Ulovlig parkering i gården

o Er beskrevet ovenfor.

- Nye varmemålere

o Er beskrevet ovenfor.

- Referat fra BL-weekend og kurser

o Claus informerer om et kursus om sikring mod skybrud, han har deltaget i.

o Claus informerer om et kursus om bolighenvisning, han har deltaget i.
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