
Bestyrelsesmøde 20. marts 2019 / referat / AB Skjalm Hvide / 
19.30 - 21.30 / afholdt hos Jesper Thomsen 
  
Tilstede: Poul Hansen (formand), Bo Olsson, Ranva Gammelgaard, Jesper Thomsen og Camilla 
Bølling (referent). 
  
Dagsorden: 
1. Generalforsamling (ordinær) 
2.    Igangværende sager / siden sidst  
3. Evt. 
  
AD1 - Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er den 27. marts 2019. Vi fordeler de praktiske opgaver mellem os samt 
gennemgår de forskellige temaer, som vi kommer til at berøre på generalforsamlingen. Vi mangler en 
projektor, da den vi har er meget gammel og mangler en med tidssvarende indgange til nyere 
computer. Det besluttes at vi køber en adapter eller evt. ny projektor, hvis adapter ikke kan findes. Vi 
mødes kl. 18 foran Forsøgsstationen. 
  
AD2 – Igangværende sager 
Igangværende sag omkring et salgsforløb drøftes. Poul og Bo har holdt møde med andelshaverne for 
at få talt om en mulig løsning. Dette var ikke en interessant model for andelshaverne. Sagen står lige 
nu stille. Vi er orienteret om at lejligheden vil blive sat til salg inden sommeren. Det besluttes efter 
drøftelse, at vi hurtigst muligt går i gang med at få udbedret den sætningsskade, der er i lejligheden., 
såfremt skaden ikke bliver dækket af ejendommens forsikring.Desuden besluttes det, at vi går efter at 
lavet et påbud til de kommende, nye ejere af den pågældende lejlighed om at de har ansvaret for at 
udbedre isolerings-delen. 
  
Eksklusionssag: Ikke noget nyt i den sag. Vores advokat skal skrive brev til andelshaveren. Poul 
følger op på sagen. 
  
Poul har lavet et opslag om rygeregler, som nu hænger i opgange. Dette er lavet bl.a. på baggrund af 
gener fra erhvervslejemål, hvor der har været en del støjgener og røg i opgangen. Erhvervslejemålet 
har desuden nu også fået en påtale pga. støj. 
  
Problemer med pumpen i biografen (grundvandspumpen). Peter har ordnet den med hjælp fra 
VVS-Lars. 
  
Vi har en grim puds-skade ved flag-altanen. Poul sender Peter Tordgaard op for at kigge på den. 
Måske er det en fugtskade. Det skal ordnes hurtigst muligt. 
  
Arbejdet med altaner gå langsomt fremad, men tidsplanen skrider, og det bliver ikke færdigt til påske. 
Poul har bedt om en revideret tidsplan. Vi afventer. 
  
AD3 – Evt. 



Brandalarmer. Snak om procedure for hvem, der gør hvad i tilfælde af brand. Listen i opgangene skal 
opdateres. 


