
  
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 4. februar 2017 

1. Konstituering af bestyrelsen  
a. Formand Helle Juul  

i. Hvis man oplever at dørene ikke smækker ordentlig, så skal I rette henvendelse til 
Helle, da vi har haft uboende gæster i vores opgange. Grunden er nogle af dørene 
bliver slidt med tiden, og de derved ikke kan lukke ordentlig selv.  
Der er bestilt låsesmed som kigger på nogle af opgangens døre.   

ii. Administrator  
1. Mette Kastrup stopper pr.1 marts, og der kommer derved ny daglige 

administrator.  
iii. Håndværkere  

1. EL: Der kommer LED lys op i det store vaskerum.  
Der er monteret en ventilator i værkstedet så når man maler skal der 
derfor tændes for den manuelt. Ventilatoren sidder ved det nye vindue.  
I det lille vaskerum er der kommet sensor, man behøver derfor ikke 
tænde/slukke. 

2. Tømrer: I opgangen til det lille vaskerum, dannes der meget kondens, i 
rummene ud mod Regenburgsgade nr.11 er der også fugtproblemer, der 
bliver indhentet tilbud på mulige løsninger.   

3. Maler: Der er maler gående i barnevognsrummet, de er i gang indtil 
udløbet af uge 6.  

iv. Rengøring 
b. Næstformand Peter Kiholm  

i. Overdragelser, synsmand og moderniseringer af lejligheder 
ii. Nøgler  

c. Kassere Tue Sørensen  
i. Arbejdsdag og sommerfest 

1. Arbejdsdag er sidste søndag i april, d.30, kl.10.00-13.00  
ii. Driftsregnskab, budgetoplæg og opfølgning  

d. Referent Matti Søgaard 
i. Vaskemaskinerum og produkter  

ii. Bindeled til vicevært  
iii. Renovation og storskrald  

1. Stadig vigtigt at folk fordeler deres skrald i containerne, da de åbne 
container tiltrække rotter i gården. Hvis en container ikke kan lukkes pga. 
af for meget skrald, smid derfor dit skrald i næste containeren.  

iv. Digitalisering  
e. Bestyrelsesmedlem Anders Krogh  

i. Værksted og cykelrum  
ii. Graffiti  

iii. Rotter  
1. Der er stadigvæk rotter problemer, vi har privat firma til at give os tilbud og 

mulige løsninger på vores gentagende rotte problem.  



  
2. Vi opfordrer igen folk til at huske lukke deres skraldepose, og sørge 

for at skraldet bliver bredt ud i containerne, så ingen af dem står 
åbne døgnet rundt. 

iv. Erhvervslejemål  

Dato for næste bestyrelsesmøde 8 marts 2017.  
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