
Referat af ordinært bestyrelsesmøde afholdt 12/4 2016

Tilstede: Rannvá, Poul, Jesper og Bo.

Afbud: Camilla Referent: Bo

1. Bestyrelsen evaluerede general forsamlingen og takker for god ro og orden.

2. Der er blevet omdelt varmeregnskab i foreningen og en lidt overaskende stor del af
andelshaverne skal efterbetale til varmen. Bestyrelsen ved ikke hvorfor dette er tilfældet, kun ISTA
har svaret på dette. Maj-britt hos Bastian og Krause har varslet en 10% stigning hos de folk hvor
det vurderes at dette findes nødvendigt.

3. En af andelshaverne er ikke i stand til at tage vare på sig selv og derfor arbejdes der fra
kommunens side i samarbejde med bestyrelsen om at finde en anstændig løsning på at finde et
nyt hjem.

4. Der er stadigvæk røggener imellem etager. Bestyrelsen har før sagt at der ikke bevilliges penge
til udbedring af sådanne ting. Det pålægger de implicerede selv at finde en løsning mod dette.

4. Bestyrelsen er for tiden i dialog med maleren med at indskrevet en, endnu ikke klarlagt, årlig
procentuel stigning til den gamle lejekontrakt. Yderligere vil Nostalgiet som i forvejen har til huse i
bygningen som indlejer hos maleren, udvide deres geshæft pr 1/8. Dette medfører blandt andet
end iskiosk på Sdr. Boulevard.

5. Der er arbejdes på højtryk på altanprojektet på hjørnerne i nummer 1 og 2 hos våres rådgiver
A4. Et forsigtigt gæt er at altanerne kan være oppe til sommeren 17, hvis Københavns kommune
har en fornuftig sagsbehandlingstid.

6. Der bliver opsat beholdere til brugte batterier i skralderummene, dette er et krav fra
Københavns kommune.

7. Der kommer snart en ny omgang rydning af gamle cykler, løbehjul og barnevogne. Denne
omgang vil møbler og folks andre private ting der opmagasineret i fælles områderne også blive
fjernet da disse intet har at gøre i disse områder. Hold øje med opslag omkring dette.

8. Der er et par andelshavere i foreningen som ikke bor i deres lejlighed, selvom de har
bopælspligt. Bestyrelsen kontakter foreningens advokat for at finde ud af hvordan vi kommer
denne problematik til livs.

9. God sommerJ


