
Referat af ordinært bestyrelsesmøde afholdt 24/6 2015 

Tilstede: Camilla, Poul, Jesper og Bo. 

Afbud: Rannvá    Referent: Bo 

1. Morten er trådt ud af bestyrelsen og vi velkommer derfor første suppleant Camilla.   

2. Maleren er ved at få afsat sit lejemål og der er en gruppe af kreative folk som gerne vil overtage. 

Desværre vil de potentielle nye lejere også gerne etablere en cafe på hjørnet af Skjalm Hvides 

gade/ Sønder Boulevard. Dette vil vi som bestyrelses og dermed repræsentanter for foreningen 

ikke acceptere og har derfor bedt om et nyt udspil fra de potentielle lejere.   

3. Der er drøftet en restancesag i foreningen, som desværre er nået op på 4 måneders husleje. 

Hvis bestyrelsen ikke hører noget fra den pågældende inden månedens udgang sættes en advokat 

på sagen. Bortset fra denne sag, ser det ganske fornuftigt ud i foreningen. 

3. Altanprojektet i gården er endelig blevet godkendt af Københavns kommune for 10 dage siden. 

Desværre er Kontech (Altanfirmaet) blevet lidt træge i det. Det endelige tegningsmateriale er lang 

tid undervejs. Vi er nu oppe på 10 nye altaner i gården.  

4. Facaden på Sønder Boulevard skal som nævnt under sidste general forsamling renoveres.  Der 

er flere mennesker i nr. 1 og nr. 2 som har ønsket at der bliver set på muligheden for at få en altan 

ud mod Sønder Boulevard, som en kompensation fort at det ikke var muligt at få en mod gården. 

A4 er blevet bedt om at se på sådan en løsning og få det med ind i et evt. projektforslag. 

Bestyrelsen rykker A4 for projekt.    

5. Bestyrelsen følger op på montering af hjertestarter i gården og etablering af cykelstativer på 

Skjalm Hvides Gade. 

6. Foreningens 90 års fødselsdag nærmer sig, der er en arbejdsgruppe på sagen.  

7. Forsøgsstationen i den gamle biograf har bemærket at det er køligt i lokalerne. Bestyrelsen har 

ikke kendt til denne problematik før og tænker at de skyldes en kølig sommer.  Desuden er det på 

tide at få skiftet el-hovedtavlen i forsøgsstationen, da den består af 40 års blandede komponenter, 

hvori halvdelen ikke har nogen brugsfunktions mere. 

8. Fremlejning af lejligheder, eksempelvis igennem firmaer som Airbnb er som udgangspunkt 

ganske fint. Det har dog været et par uheldige episoder og bestyrelsen skal derfor kraftigt 

opfodrer til at foreningen ordenreglement bliver overholdt. Det påhviler udlejeren at sørge for at 

de potentielle lejere overholder disse. 

9. God sommer ☺ 


