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Afholdt hos Jesper 
Tilstede: Rannva, Poul, Jesper, Bo og Camilla 
Ref: Camilla 
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AD1 
Facaderenovering: 
Gennemgang af projektet. Der er indhentet tre forskellige tilbud. Tilbuddet ligger på 
henholdsvis 1,6 mil, 1,56 mil og 1,283 mill. kr. Der er lidt forskel på de forskellige tilbud. Det 
er Peter Thorgaard der har stået for indhentning af tilbud og rådgivning i dette projekt. Der er 
taget beslutning om at tilbuddet på de 1,283 mill. kr. vælger vi at gå videre med. 
Poul er i løbende kontakt med Peter Thorgaard i denne proces. 
Opstart af selve arbejdet er endnu ikke fastlagt. Projektet dækkes af vores indestående 
midler, så vi behøver ikke at optage lån til dette projekt. 
Facaden genskabes i sin oprindelige form, men nu med moderne, robuste materialer og 
moderne belysning (belysningsdelen er ikke en del af tilbuddet, men indhentes separat) 
 
AD 2 
Altanprojektet 
Vi skal lave seks altaner (ud mod facaden på de to hjørner), og de skal være symmetrisk. De 
skal have støbt bund. Specialdesignes. Vi har fået principgodkendelse, men ikke en endelig 
godkendelse fra kommunen. Hvis hver altan koster ca. 300.000 kr, bliver det ca. 1,8 mil. De 
penge skal lånes af foreningen og lånes videre ud til de enkelte andelshavere. For hver 
andelshaver bliver der tale om et månedligt afdrag på lånet på ca. 1300 kr. Vi tilbyder 
lånefinansieringen. Hvis andelshaver ikke ønsker altan, opsættes altandør, så der kommer 
et symmetrisk udtryk, som vi er forpligtet til at lave. Poul skriver et brev til de seks 
andelshavere, og orienterer dem om projektet. 
 
AD 3 
Nabogener: 
Der er stadig problemer med en beboer i foreningen, som skaber gener for naboerne. Poul 
har skrevet rykkerbrev til den pågældende beboer, som afleveres i indeværende uge. Da der 
er gentagne gener i lejligheden anmoder vi som bestyrelse i brevet om at få adgang til at 
gennemgå lejligheden. Det må vi gerne ifølge lejeloven. Hvis vi ikke har fået adgang inden 
seks uger, må vi sende sagen videre til vores advokat. Vi har allerede bedt om at få adgang i 
en brev i starten af september, og dette har han ikke reageret på. Derfor denne rykker nu. 
 



AD 4 
Barnevognstyverierne: 
Snak om situationen generelt omkring indbrud og sikkerhed. De små stålplader der nu er sat 
op på gadedørene virker ikke helt som det var tænkt. 
Tiltag: Der sættes på forsøgsbasis jernplade op på indersiden. 
Vi afventer situationen, og ser om de barnevognstyverier, der har været er en stime eller om 
det er et gentagende problem, der skal gøres endnu mere ved. Vi har heldigvis ikke haft 
"reelt" indbrud i foreningen i meget lang tid. Generelt opfordres til at man ikke stiller meget 
dyre ting i opgangen. Der er sat opslag op i opgangene, der orienterer omkring situationen. 
 
AD5 
AirBnb: 
Der er ikke registreret nogen klager over AirBnb, og vi har ikke oplevet nogle problemer 
henover sommeren. ABF har nogle officielle retningslinjer for udlejning, som vi evt. kan 
lægge sammen med vores vedtægter. Vi tjekker op på ABFs anbefalinger til det næste 
møde. 
 
AD6 
Siden sidst - meddelelser: 
Der er konstitueret ny bestyrelse i gårdlauget. Følgende er valgt: Tove (Sigersted), Pia 
(Sigersted), Jesper (Skjalm Hvide), Elsebeth Rom (Skjalm Hvide), Signe (Skjalm Hvide) 
 
AD7 
Evt: 
Ikke noget til dette punkt 


