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Bestyrelsesmøde 09. marts 
1. maj 2021 19:26 

Tilstede Signe Beeck (SB), Thomas Halken (TH), Tobias Vitger (TV),
Rass Gottschalck (RG), Kia Lydeking (KL) 

Fraværend
e 

 

Dirigent TH  

Referent TV 

 
 

Dagsorden 
 

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

10. Næste bestyrelsesmøde 
 

 

Bestyrelsen 
 

1. Hjemmeside (AFSLUTTET) 
○ Afsluttet punkt 

 
2. Omdeling af fysiskmateriale  

○ Intet nyt at protokollere 
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3. Nyt bestyrelsesmedlem (AFSLUTTET) 

○ Afsluttet punkt 
 

4. Bestyrelsespostkasser (AFSLUTTET) 
○ Afsluttet punkt 

 
 

5. Persondataforordningen (GDPR)  
○ Nyt 

• SG fortsætter undersøgelsen angående GDPR regler 
 

 

Vicevært 
 

1. Olie til altan 
○ Vicevært sørger for at der er indkøbt olie til altan. Beboere skal kontakte vicevært for at få

udleveret olie. Husk at andelshaver har pligt til at vedligeholde altangulv.  
 

2. Bioposer (AFSLUTTET) 
• Afsluttet punkt. Husk bioposer kan hentes i vaskerum. 

 
3. Oprydning  

○ Intet nyt at protokollere i eksternt referat 
 
 

4. Opfølgning - kælder-/loftrum nummerering (RG) 
○ Intet nyt at protokollere i eksternt referat 

  
 

5. Viceværtordning: 
○ Intet nyt at protokollere i eksternt referat 

 
 

Økonomi 
 

[INTET AT PROTOKOLLERE] 
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Ejendom og vedligeholdelse 
 

1. Ødelagte tagvinduer 
○ Der er 5 loftrum hvori der er ødelagte tagvinduer. Vi ved ikke hvem der har disse rum da

vurderingen er gjort fra gaden. Vi forsøger at identificere hvem der har rum med ødelagt
vindue.  

○ Andelshavere skal gå op og tjekke deres loftrum for at se om der er skader på tag! 
 

2. Vand i cykelkælder ved Ågade 136-138 
○ Vi beder Casper om at kontakte Barslund VVS om at kigge på det næste gang de er på

ejendommen (KL) 
 

3. Elektriker 
○ Hvis man som beboer skal trække el fra kælder skal foreningens elektriker (DG EL) benyttes. 

 
 

4. Mail fra administrator om Ista og fjernmåling (AFSLUTTET) 
○ Afsluttet punkt. 

 
 

 
5. Vurdering af facadens tilstand 

○ Nyt 
• Vi har bedt vicevært om at spørge vvs angående vand i kælder.  

 
6. Renovering af tag 

○ Intet nyt at protokollere i eksternt referat.   
 

7.  Udskiftning af stigstrenge 
○ Intet nyt at protokollere i eksternt referat. 

 
 

8. Nyt altanprojekt 
○ Intet nyt at protokollere. Etablering af altaner forventes at starte i forsommeren. 

  
  
 

9. Ødelagt hegn på Ågade  
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Nyt 
○ Bestyrelse afventer fortsat håndværkere. 

 
 

Erhverv 
 
[FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT] 
 
 

Beboersager 
 
[FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT] 
  
 

Salg 
[FJERNET FRA EKSTERNT REFERAT] 
 
 

Eventuelt 
• RG træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler hans opgaver indtil nyt medlem starter i

bestyrelsen. Bestyrelsen har kontaktet suppleanter.  
 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 20/04 kl 19.00 - 22.00  
 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 

Tobias Vitger ___________________________________ 
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 Rass Gottschalck  ___________________________________ 

  

Signe Beeck ___________________________________ 

  

Thomas Halken ___________________________________ 

 
 
Kia Lydeking              ___________________________________ 
 
 
 


