
Referat af bestyrelsesmøde 9/5 2013 

 

Tilstede: 

Poul Hansen 

Bo Olsson 

Ranva Gammelgaard 

Sophus Bang 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt. 

 

Faskineprojektet 

Sigersteds varslede indstilling til generalforsamlingen om ikke at stemme for faskineprojektet drøftes. 

Den nyligt indkaldte ekstraordinære generalforsamling i AB Skjalm Hvide vedr. faskineprojekt besluttes 

udsat.  

Benedikte Holm opfordrer os til at afvente med generalforsamling til projekteringen er færdiggjort og 

resultatet af tilbudsrunden er en realitet og kan tages til indtægt. 

 

Vi har igennem Nykredit fået tilsagn på at optage lån til gårdprojektet på 3,5 mio. uanset hvilken lånetype vi 

måtte vælge, hvis det fortsat bliver aktuelt. 

 

Bestyrelsen opfordrer AB Sigersteds bestyrelse til et hastemøde, hvor vi kan drøfte situationen omkring 

gårdprojektet, hvor vi også vil udbede os en mere uddybende forklaring på bestyrelsens kovending. 

 

Afløser for Johnny - orientering og drøftelse 

Poul og Sara fra naboforeningen har haft samtaler med to potentielle afløsere for Johnny. En anbefalet af 

Bastian og en bosiddende i naboforeningen. Den første virkede umiddelbart lovende, dog drøftedes om 

hans alder, 59, er et problem. Den anden ønsker naboforeningen ikke at ansætte. 

Vi afventer en udmelding fra nabobestyrelsen. 

 

 



Trappevask i foreningen 

Bestyrelsen drøftede på sidste bestyrelsesmøde kvaliteten af trappevasken. Der er i mellemtiden 

fremkommet en klage over selvsamme trappevask.  

Vores mangeårige trappevasker sættes i stævne og konfronteres med problemerne.  

 

Meddelelser - hvad er der sket i løbet af sommeren? 

Vandskade i nr 2. Sagen er omsider ved at være afsluttet. 

 

Resultat af udbudsrunden på vores forsikringer viser at vores nuværende forsikringsselskab, Købstædernes, 

fortsat er den billigste. Dyreste bud ligger mere end 100% over. 

 

Lejlighed i nr. 2 er blevet ryddet og der er pt. ro. 

 

Restancesag i nr. 77 Andelshaver er i restance med 12.000,- Andelshaver reagerer ikke på henvendelser. 

Det peger i retning af endnu en eksklusionssag. 

 

Køberne af taglejlighed i Skjalm Hvidesgade anlægger civilt søgsmål mod forrige ejer med krav om 750.000,- 

som det vil koste at udskifte isoleringen efter gældende lovgivning. 


