
Bestyrelsesmøde 

Tid: 8. maj kl. 16:30 

Sted: Bisiddervej 2 

 

Til stede: Hele bestyrelsen inkl. begge suppleanter. 

 

Dagsorden 

 

1. Besigtigelse af vinder  

Bestyrelsen var på besøg hos beboer der har fået skiftet vinduer. 

 

2. Valg af vinduer på gårdsiden 

For og imod forskellige løsninger diskutteres. Udganspunktet er at alle vinduer er 

sidehængte udadgående vinduer. 

Kristina forespørger på forskellige konkrete løsninger fra Martin Egeskov, og hvad der pt. er 

indeholdt i det nuværende tilbud, og hvornår beslutningen skal være taget.  

 

3. Meddelelser fra formanden 

Køb af kælderrum fra DADES. Med forbehold for en generalforsamlingsbeslutning på den 

ordinære generalforsamling, har DADES forespugt om at overtagelsen af kælderrummene 

sker allerede 1. april. Jacob tager kontakt til DADES og forhøre sig omkring baggrund for at 

overtagelsen skal ske allerede 1. april, når ikke beslutningen kan tages før på 

generalforsamlingen til oktober.  

 

4. Beboerhenvendelser 

Trappevask: Der har været henvendelse omkring manglende trappevask. Lundgruppen er 

orienteret og har kontakten til A. Andersen Rengøring. Manglende eller utilfredsstillende 

rengøring meddeles fortsat til Lundgruppen som tager kontakt til A. Andersen Rengøring. 

Det undersøges om der eventuelt kan komme en meddelelse direkte fra A. Andersen 

Rengøring når trappevask er udført. 

 

Tricktyveri på Bisiddervej 10: Beboerne opfordres, via sedler i opgange og nyhedsbrev, til 

ikke at lukke fremmede ind i opgangene. 

 

5. Status på renoveringsprojektet 

Der er indgået kontrakt med ny murer. Starter efter planen mandag d. 12. Kontrakten har 

været forbi advokat og derfor er abejdet ikke startet forinden. 

 

Der bliver arbejdet igennem henover sommeren uden sommerferiepauser, så tidsplanen 

forsøges holdt og projektet kan være afsluttet inden udgangen af 2014. 

 

Med de nye tiltag i forhold til murarbejdet er økonomien i projektet OK. 

 

6. Status på Grøn gård 

Det sidste arbejde og småting er ved at blive afsluttet i gården. 



Husorden er ved at blive udformet. 

 

Bord-bænk sæt, cigaretspande og cykelstativer er ved at blive indkøbt. 

 

Der bliver holdt indvielsesfest d. 23. maj 2014 kl. 16-17, information ligger på 

hjemmesiden. 

 

Michael er ved at indhente tilbud på en ny port. 

 

Der er indhentet tilbud på vicevært der skal tages op på næste gårdmøde. 

 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 


