
Referat for bestyrelsesmøde d. 20. august 2014

Tilstede: Martin (referent), Claus, Najat, Rolf, Lars, Mikkel

Fraværende: Julia

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen og punkter til evt.

- Claus har rettelse til punkt 2. Der er tre referater i alt og ikke to, som nævnt i dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af referater:

a. Sidste bestyrelsesmøde (junimøde)

- Claus påpeger ved referatpunktet ”Tilstedeværende” at følgende ændres:

o Anne Mette Svendsen skal have titel forretningsfører i KAB tilføjet.

- Claus påpeger, at det hedder sig, at:

o Julia fratræder bestyrelse fra generalforsamlingen til oktober.

b. Forrige bestyrelsesmøder

- Claus påpeger ved referatet for majmødet under punkt 3 at følgende ændres:

o Ved punkt 3, a: Claus foreslår, at gulvet i cykelværkstedet bliver malet eller lignende, efter 
at rummet er blevet malet. Ligeledes foreslås, at håndvasken udskiftes. 

 Lars undersøger pris på gulv og håndvasken bliver udskiftet.

o Ved punkt 3, b: Lars gør klar til, at der er områder (og ikke rum) i gården, som forbeholdes 
barnevogne.

o Ved punkt 4: Der kan på nuværende tidspunkt ikke åbnes for alle cykelrum for alle beboere.
Men ved henvendelse til ejendomskontoret kan det gøres muligt at få programmeret ens 
nøglebrik til at kunne åbne cykelrum i andre blokke.

- Claus påpeger ved referatet for aprilmødet, at følgende ændres:

o Punkt 4, prik 2: Der indføres efter punktummet i fjerde: ”Bestyrelsen har dog ikke givet en 
påtale, men blot spurgt om butikken om cyklerne kan stilles pænere.”

o Punkt 4, prik 5: Det indføres på side 2 ved prik 3 at ”Cykelkælderen mangler stadig at 
males.”

Punkt 3: Spørgsmål til og nyt fra ejendomskontoret



- Lars oplyser, at der på henvendelse fra flere beboere, er blevet opsat overvågningskamera i 
cykelkælderen Hellebækgade 35-37, da der gentagne gange er oplevet cykeltyverier. Der vil blive 
opsat skilte med information herom hurtigst muligt. Disse skulle være blevet leveret og opsat, men 
grundet leveringsfejl modtages disse snarest. Lars har taget kontakt til KAB’s boligsociale 
kontaktperson om at tage kontakt til den identificerede beboer, der stjæler cykler.

- Lars undersøger muligheder for at afholde generalforsamling forskellige steder end vores eget 
fællesrum.

- Claus spørger til, om der kan findes en løsning på de låse i kældrene, der ikke lukker ordentlig. 
Ejendomskontoret har forsøgt at justere låsene, men uden held. Lars tager kontakt til leverandøren
for at finde en løsning.

Punkt 4: Nyt i gården. F.eks. bordtennisbordet.

- Martin præsenterer udkast til skilt ved bordtennisbord. Alle godkender. Lars sætter bordet fast og 
hænger skiltet op.

- Ang. vaskeriet. Lars har bedt om, at priserne på vasketider.dk bliver opdateret, så de stemmer 
overens med, hvad der er blevet aftalt på bestyrelsesmødet i april.

- Lars oplyser, at der skal skiftes vaskemaskiner indenfor kort tid, hvis det skal ske i indeværende 
regnskabsår. Lars oplyser, at der er sat 265.000 kr. af til vaskemaskiner. Bestyrelsen beslutter, at 
der skal undersøges, hvorvidt der kan indkøbes 5 alm. vaskemaskiner og 2 store vaskemaskiner 
indenfor en ramme på 50.000 kr. ift. indkøb af 7 alm. vaskemaskiner.

Punkt 5: Afhændelse af vaskeriet i Stefansgade. Se bilag.

- Lars informerer omkring, hvordan afståelse plejer at foregå. Vaskeriet er forfaldet mere og mere 
efterhånden, grundet tre afståelser førhen, hvor der ikke er blive forbedret misvilligeholdelse. 
Nuværende lejer skal ikke sidde tilbage med forpligtelse til forbedring, hvorfor der skal findes en 
individuel løsning. 

- Bestyrelsen beslutter, at ny lejer få to måneders husleje fri, da ny lejer har indvilliget i selv at 
foretage en stor del af forbedringer på lejemålet.

- Bestyrelsen beslutter at ny lejer gerne må få afståelse, når butikken afhændes.

- Der er blevet spurgt af nye lejere, om der må laves udeservering. Claus tager den videre til KAB, der
må tage stilling til, hvor afgørelsen ligger.

- Der er blevet spurgt af nye lejere, om der må være åbent til 2 om natten i lørdag og søndag. 
Bestyrelsen beslutter, at der kan være åbent til 22 i hverdagen og 24 lørdag og søndag.

Punkt 6: Efteråret. Markvandring, regnskabsmøde, bestyrelsesmøde, etc.



- Udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 7: Driftsfællesskab.

- Udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8: Kommende sager: Miljøstation, lejlighedssammenlægninger, ny hæk, altaner, osv.

- Lars bestiller en laur- og kirsebærhæk til græsstykket ved Humlebækgade og Nivågade.

- Martin skriver mail til Julia for at høre, hvor processen omkring miljøstationen er på nuværende 
tidspunkt.

- Martin skriver mail til Julia for at høre, hvor processen omkring altaner er på nuværende tidspunkt.

- Claus skriver mail til driftschef Søren Pedersen ang. opfølgning på lejlighedssammenlægninger.

Punkt 9: Social kontaktperson

Punkt 10: Evt.


