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Bestyrelsesmøde 17. juni 
1. maj 2021 19:26 

Tilstede Anne Sofie Kahlen (AK), Brian Grønnegaard (BG), Thomas
Halken (TH), Tobias Vitger (TV), Rass Gottschalck (RG) 

Fraværend
e 

 

Dirigent TH  

Referent TV 

 
 

Dagsorden 
 

1. Bestyrelsen 
2. Vicevært 
3. Økonomi 
4. Ejendom og vedligeholdelse 
5. Erhverv 
6. Beboersager 
7. Salg 
8. Eventuelt 
9. Næste bestyrelsesmøde 

 
 

Bestyrelsen 
 

1. Persondataforordningen (GDPR)  
○ Nyt 

 
2. Fælles arbejdsdag (BG) 

○ Historik 
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• Bestyrelsen inviterer til arbejdsdag lørdag d. 02 oktober fra 14.00 til 17.00. Vi griller
pølser til de der har lyst.  
 

3. Mail i spamfilter 
○ Nyt  

 
 

Vicevært 
 

1. Opfølgning - kælder-/loftrum nummerering (RG) 
○ Nyt  

 
2. Viceværtordning: 

○ Nyt 
 

 

Økonomi 
[INTET AT PROTOKOLLERE] 
 
 

Ejendom og vedligeholdelse 
 

1. Maling af vinduer - 1-års gennemgang (RG) - AFSLUTTET 
○ Nyt 

• Arbejdet er færdiggjort. 
 

2. Mail fra Ista vedr. udskiftning af målere (TH) 
○ Nyt 

• Der mangler fortsat at blive udskiftet 1 måler. Beboer er rykket.  
 

 
3. Vurdering af facadens tilstand (AK) 

○ Nyt  
 

4. Renovering af tag - (TH) 
○ Nyt 

• Beboermøde og ekstraordinær generalforsamling i august aflyses. Bestyrelsen har på
baggrund af det økonomiske udlæg der er kommet fra administrator og Schødt valgt
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at undersøge øvrige muligheder ved tagprojektet. Der indkaldes til nyt beboermøde
og ekstraordinær generalforsamling når øvrige muligheder er klarlagt.  

  
 

5. Etablering af stærkstrøm i opgange (BG) - AFSLUTTET 
○ Nyt 

• Vi har fået svar fra HOFOR om der er krav om udluftning ved etablering af gaskomfur.
Det er kun et krav såfremt vi i foreningen laver en større renovering der omfatter
gasledning.  

○   
 

6. Sikkerhedsrapport vedr. legeplads (TV) 
○ Nyt 

• TV køber sand til sandkasse.   
 

 
7. Faldstammer 

○ Nyt: 
• RG sender liste til administrator og beder dem om at holde liste opdateret

fremadrettet. 
  

8. Infotavle i gården (RG) - AFSLUTTET 
○ Nyt  

  
 

9. Nyt altanprojekt 
○ Nyt 

• Projektet sendes til kommune og altangruppen afventer svar for byggetilladelse. 
  
  
 

10. Ødelagt hegn på Ågade  
○ Nyt 

○ Proces er i gang. Tilbud fra håndværker godkendt af forsikring anno 16/06 og arbejdet
kan påbegyndes. 

 
11. Waitly – administration af venteliste - AFSLUTTET 

○ Nyt 
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12. Oversigt over vigtige datoer i efteråret.  
• Bestyrelsen forhører sig hos administrator om oversigt over vigtige datoer i efteråret.

Formål vil være at meddele beboere om datoer på fx beboermøder, generalforsamlinger,
arbejdsdage samt påmindelse om at videregive mailadresse til administrator. (RG) 
 

 

Erhverv 
[INTET AT PROTOKOLLERE] 
 

Beboersager 
[FJERNET I EKSTERNT REFERAT] 
 

Salg 
[FJERNET I EKSTERNT REFERAT] 

 

Eventuelt 
[INTET AT PROTOKOLLERE] 
 

Næste bestyrelsesmøde d. 07 juli 
 
 
 

Underskrift 
 
 

Anne Sofie Kahlen ___________________________________ 

  

Tobias Vitger ___________________________________ 

  

 Rass Gottschalck  ___________________________________ 

  



21.6.2021 OneNote

https://onedrive.live.com/redir?resid=65FDFC7C565F457C%21998&page=Edit&wd=target%28Eksterne referater%2FEksterne referater 2021.one%7Cc57a7ae0-022c-4885-883e-4a69992cbfe2%2FBestyrelsesmøde… 5/5

Brian Grønnegård ___________________________________ 

  

Thomas Halken ___________________________________ 

 
 
 


