
Ejerforeningen
Laugsgården

Bestyrelsesmøde
Mandag den 8. august 2016 kl. 17:00
Sted: Bisiddervej 10, 4. th
Tilstede: Philip, Villads, Finn, Andreas

Referat:

1. Nyt fra formanden
Der er afholdt møde med Lund Gruppen i forhold til deres nuværende ydelser og 
hvad de eventuelt kan tilbyde fremadrettet. I den nærmeste fremtid afholdes 
tilsvarende møde med DATEA og med Gårdlauget.

2. Nyt fra Gårdlauget

Intet nyt

3. Rydning af cykler og andre effekter
Der søges sammen med de andre foreninger igangsat tiltag for, at få fjernet 
efterladte cykler og andre effekter i cykelkældre og andre fællesrum, samt i gården 
og på det grønne område på Skaffervej. Der forventes opsat opslag med procedure 
for fjernelse i alle opgange, i gårdområdet og på det grønne område på Skaffervej 
samtidig med, at der på cykler og effekter vil blive hæftet en seddel med en frist for, 
hvornår cyklen/effekten skal være fjernet af ejeren eller ejeren skal have givet besked
om, at effekten har en retmæssig ejer. Cykler vil blive indleveret som hittegods og 
andre effekter vil blive smit ud som storskrald. 

4. Cykelstativer langs udvendig facade

Der arbejdes videre med indhentning af flere tilbud.

5. Døreftersyn

Der er aftalt igangsat døreftersyn inklusive umiddelbare justeringer af dørpumper for 
alle foreningens udvendige døre samt for døre fra trapper til kælderlokaler, da mange
døre binder og/eller ikke lukker ordentligt. På baggrund af eftersynet vil der 
fremkomme et tilbud på eventuelle større reparationer inklusive eventuel nødvendig 
udskiftning af dørpumper og lignende.  

6. Gennemgang af kælderlokaler

Der igangsættes opgørelse af kælderlokaler i forhold til hvilke der kan lejes ud i 
fremtiden. 

7. Gode tilbud på maling

Ejerforeningen har fået udstedt Engroskort til MalerGrossisten. Engroskortet giver 
gode rabatter på så godt som alle produkter indenfor malerverdenen, og kan udlånes
ved kontakt til bestyrelsen. Kortet skal naturligvis afleveres tilbage igen 

8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. oktober 2016
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