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Bestyrelsesmøde 17. september 
1. maj 2021 19:26 

Tilstede 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) Persondataforordningen (GDPR)  
○ Nyt 

 
2. Fælles arbejdsdag (BG)Fælles arbejdsdag (BG) 

○ Bestyrelsen inviterer til arbejdsdag lørdag d. 02 oktober fra 14.00 til 17.00. Vi griller pølser
til de der har lyst.  
▪ Punkter til arbejdsdag: oprydning i kælder, maling af rækværk, bestil container,

oversigt over kælder-loftrum, oprydning i gården, 
▪  

 
3. Opfølgning - kælder-/loftrum nummerering (RG)Opfølgning - kælder-/loftrum nummerering (RG) 
• Lav oversigt over samtlige kælder- og loftsrum til arbejdsdagen.  

 
 
Økonomi 
 
[INTET AT PROTOKOLLERE] 
 
 
Ejendom og vedligeholdelse 
 

 
1. Mail fra administrator om Mail fra administrator om IstaIsta og fjernmåling og fjernmåling 

○ Fjernmåling skal laves hver måned (fra halvårligt). Vi afventer administrator som
undersøger nærmere. 

 
2. Mail fra Mail fra IstaIsta vedr. udskiftning af målere (TH) vedr. udskiftning af målere (TH) 

○ Arbejdet pågår fortsat.  
 

3. Vurdering af facadens tilstandVurdering af facadens tilstand 
○ BG tjekker nedløbsrør når det regner. 
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4. Renovering af tag - (TH)Renovering af tag - (TH) 
○ Der vil gives en kort status på hvor vi er i tagprojektet til generalforsamling. Der vil også

blive indkaldt til beboermøde hvor der vil være mere tid til at stille spørgsmål og gå i
dybden. 
 

5. Nyt altanprojektNyt altanprojekt 
○ Projektet er sendt til kommune og altangruppen afventer svar for byggetilladelse. 

 
 

6. Ødelagt hegn på Ågade Ødelagt hegn på Ågade  
○ Proces er i gang. Tilbud fra håndværker godkendt af forsikring anno 16/06 og arbejdet kan

påbegyndes. 
 

 
7. Oversigt over vigtige datoer i efteråret. Oversigt over vigtige datoer i efteråret.  

○ Der er planlagt arbejdsdag d. 02 oktober og generalforsamling 28 okt 
 
8. Etablering af ny hovedforsyning - afsluttetEtablering af ny hovedforsyning - afsluttet 

 
 
Erhverv 
[INTET AT PROTOKOLLERE] 
 
 
Beboersager 
[FJERNET I EKSTERNT REFERAT] 

 
Salg 
[FJERNET I EKSTERNT REFERAT] 
 
Eventuelt 
 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 07 oktober 
General forsamling d. 28 oktober 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 

Tobias Vitger ___________________________________ 
  
 Rass Gottschalck  ___________________________________ 
  
Brian Grønnegård ___________________________________ 
  
Thomas Halken ___________________________________ 

 
 
 


