
Referat / Bestyrelsesmøde 12. dec. 2017, kl. 19.30 - 22.30 / A/B Skjalm Hvide / afholdt 
hos Poul Hansen 
 
Tilstede: Rannva Gammelgaard Poulsen, Jesper Thomsen, Bo Olsson, Poul Hansen, 
Camilla Bølling (referent) 
 
Dagsorden 
 

1. Siden sidst 
2. Opgaver i 2018 
3. AirBNB 
4. Evt. 

 
AD 1. Siden sidst  
 
Poul orienterer:  
 
Vandproblemer i en lejlighed med vand, der løber ned i kælderen. Det har stået på i et godt 
stykke tid. Løsningen er nu, at der skal laves et helt nyt bad i den pågældende lejlighed 
(med et støbt gulv), så vi går ud fra at problemet dermed løses.  

 
Der har været læk i vores hovedvandledning (Skjalm Hvides gade). Det er den gamle 
originale ledning fra 1924, der har ligget der, og nu er den så blevet repareret. Der er lagt en 
helt ny plastledning helt ind til vores måler. Hofor har lavet den. Vi slår halv skade om 
regningen.  

 
Tagrenden ved Sigerstedgade (biografen) skaber stadig problemer. Vi er nødt til at sende 
håndværkere på sagen igen.  

 
Belysningen på facaden er stort set færdig nu. Det er blevet superflot. Der er stadig stillads 
oppe, men det bliver snart fjernet.  

 
Hjørne-altaner: Der sker ikke rigtig noget i arbejdet med altan.dk. Vi har rykket mange 
gange, vi rykker igen sammen med vores rådgiver på sagen i jan. 2018. Ansøgningen til 
kommunen ligger stadig på altan.dks bord, så det går meget langsomt. Altan.dk har fyret den 
medarbejder, der var på vores sag, og vi er en lille kunde (6 ordrer), så der er ikke så meget 
vi kan gøre desværre. Men det ramler sammen med, at vi også skal ud og lave en ny 
altan-runde på de almindelige altaner. Vi tager arbejdet med den nye altan-runde op på det 
næste bestyrelsesmøde i januar 2018.  
 
Ad 2. Opgaver i 2018 
Vi går i gang med hovedrengøring og totalrenovering af belysning i opgange i starten af 18. 
Vi venter med hoved koldtvandsledninger til 2019. 
 
AD 3. Air Bnb 



Bestyrelsen fra henholdsvis Sigersted og AB Skjalm Hvide har tidligere på året haft møde for 
at diskutere AirBNb, og for at se om der kan udarbejdes et fælles regelsæt for AirBnb. På 
den baggrund har Poul nu lavet et oplæg til vedtægtsændringer omkring korttidsudlejninger 
samt et oplæg til dertilhørende brugsregler for disse korttidsudlejninger. Efter fælles 
gennemgang og kommentarer og input til disse dokumenter, retter Poul dem til og sender 
det til nyt gennemsyn i bestyrelsen. Herefter sendes det til Sigersted, så vi har et grundlag 
for at at arbejde hen imod et fælles regelsæt, når vi mødes med den anden bestyrelse på 
den anden side af det nye år.  
 
Ad 4. Evt.  
Problemer med, at der de sidste 3-4 måneder er kommet regninger fra Radius sendt direkte 
til Poul, regninger som egentlig burde sendes direkte til de andelshavere, der enten er flyttet, 
eller har skiftet elselskab, og derfor skal have en opgørelse. Poul er nu igang med et større 
detektivarbejde for at finde ud af, hvordan regningerne fremadrettet sendes direkte til 
andelshaveren og ikke til Poul selv, da det er et stort arbejde at rende rundt og fordele disse 
regninger. Camilla lægger info op på hjemmeside, hvor der opfordres til at de andelshavere, 
der flytter eller skifter elselskab, skal sørge for lige at ringe til sit eksisterende elselskab og 
tjekke at der står den rigtige adresse på deres regning.  
 
Der er problemer med hoveddøre, og det er evt. noget vi kan tage med på næste 
generalforsamling. Forslag om at vi skifter alle hoveddøre ud. Dette blev kun luftet uden 
beslutning.  
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i januar 2018.  
 


