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Dagsorden: 

1. Facade projektet 
2. Altanprojektet 
3. Diverse handler og lejlighedsbytterier 
4. Social sag i nr 2 
5. Generalforsamlingen den 21. marts 2017 
6. Evt. 

 
Ad 1. Facade-projekt 
Poul orienterer; Ekstra udgifter i forbindelse med at facaden har været mere medtaget end 
først antaget. Alt er også forberedt til EL. Der kommer belysning (LED) hele vejen hen langs 
boulevarden. Arbejdet skrider nu frem som planlagt. Vi afventer lige nu levering af elementer 
(vinduer og døre). De holdes i de oprindelige farver (Københavner-blå).  
Indtil videre er projektet sat til at slutte senest i uge 24. 
 
Ad 2. Altan-projektet 
Poul orienterer: Der er sendt udbudsmateriale til to altan-firmaer (kontech og Altan.dk). Vi 
afventer svar/tilbud omkring d. 7. feb. 2017. Planen er 130 cm. dyb og 370 cm. lang. 
Arbejdet skal være påbegyndt senest sep. 2017, fordi byggetilladelsen gælder i et år. 
 
Ad 3. Diverse handler og lejlighedsbytterier 
Poul orienterer: Der har været en række handler indenfor de sidste måneder.. 
Aktuel sag: Der er lidt udfordringer i forbindelse med betalingen af en lejlighed i forbindelse 
med et lejligheds-bytte. Poul arbejder på sagen, og det er ved at være på plads. 
Erhvervslejemål: Der forhandles med lige nu med en møbelfabrik fra Nordjylland, der vil 
bibeholde de eksisterende lejere (bla. Nostalgiet og rammeforretningen). Deres plan er at 
lave showroom og Københavner-kontor, og der vil ikke være produktion, larm om aftenen 
eller anden støj. Der arbejdes lige nu på den endelige kontrakt med advokaterne. Der skal 
også lave en præcis opmåling af hele lejemålet, og vi afventer lige nu at landmåleren 
kommer og gør dette stykke arbejde. 
Målet er at lejemålet kan blive overtaget omkring 1. marts 2017, hvis alt går vel. 
 
Ad 4. 



Social sag 
Poul orienterer: Der er blevet lavet en gennemgående oprydning hos den pågældende 
andelshaver, og vi skal nu afholde et officielt syn. Andelshaveren er blevet tilkendt lidt 
hjemmehjælp, så der nu er en der løbende kan have et øje på lejligheden og andelshaveren. 
Synet bliver i den kommende uge, og det bliver et par bestyrelsesmedlemmer, der kigger 
forbi. 
 
Ad 5. 
Generalforsamlingen den 21. marts 2017 
Bliver d. 21. marts 2017 / kl. 19 / Forsøgsstationen 
Poul, Jesper og Bo er på valg 
Camilla og Rannva blev valgt ind sidste år, så de er ikke på valg. 
Poul skriver indkaldelse, og vi mødes midt i februar for at planlægge mødet færdigt. 
Forslag til den kommende generalforsamling: Vil lånefinansierer de nye altaner på 
hjørnerne. 
Der afholdes et bestyrelsesmøde mere inden generalforsamlingen. 
 
Ad 6. Evt.  
En snak om Air Bnb i forbindelse med den kommende generalforsamling. Vi har ikke 
registreret flere udlejninger i løbet af  det seneste års tid. Det besluttes, at vi ikke laver 
særlige regler omkring dette punkt, men hvis der f.eks. kommer klager, tager vi det 
selvfølgelig op i bestyrelsen. Punktet tages op igen på næste møde inden 
generalforsamlingen. 
 
Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 28. feb. 2017 i Teleudvalget. Poul, Bo og Camilla 
kommer som repræsentanter for Skjalm Hvides bestyrelse. 
 
JEsper gør opmærksom på, at han har fået at vide fra en andelshaver, at der er en muligvis 
er en fremleje, der ikke er anmeldt til bestyrelsen. Vi tjekker op på det med den pågældende 
andelshaver.  


