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Bestyrelsesmøde 

dag den 2.6  2015 kl. 17:00 – 19:00 
 

Sted:  
Tilstede:  
Formand: 
Michael Jensen (MJ)  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Michael Tambo Sehested (MTS)   
Finn Buch Petersen (FBP)  
Suppleanter: 
Villads Lærke (VL)  
Andreas Houlberg Kristiansen (AHK) Kommende medlem af bestyrelsen 
 
Afbud:  
 

Dagsorden/Referat: 
 

1. Status på renoveringsprojekt 
  

Stilladset er fjernet. Fjernelse har været forsinket grundet konkurs hos stilladsfirmaet. 
Der mangler at blive lavet lidt el og de sidste udvendige faldstammer. Bestyrel-
sen rykker for, at de sidste ting bliver færdiggjort hurtigst muligt. Der bliver sat 
nye kalkfjerner på vores varmeanlæg og derefter skal der laves en slutrengøring. 

 

2. Gårdlauget status, cykeloprydning – cykelstativer. fælles gril 
  

Der er blevet bestilt en legeplads til gården. Arbejdet forventes at starte ultimo juni og 
forventes afsluttet medio juli. . Der arbejdes på at finde en fælles gril til gården 
og indhente tilbud på robuste cykelstativer. 

 
3. status på plan over kælderrum og centrale stophaner (sidste til at hæn-

ge på varmemesterens kontor) 
  

Bestyrelsen har fået overblik over kælderrum og stophaner. Der vil snarest blive udar-
bejdet en oversigt og venteliste til leje af kælderrum. Informationen kommer på 
hjemmesiden. 
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4. status på video-overvågning 

 
 
Videoovervågning opsættes på Bisiddervej, og ved kiosken, i løbet af uge 23 og 24. 
 

5. Udarbejdelse af FAQ til hjemmeside / nyhedsbrev 
  

Revidering af hjemmesiden kommer som et punkt på næste bestyrelsesmøde. FBP 
udarbejder udkast til FAQ. 

 

6. opdatere og ordne navneskilte på postkasser 
  

Bestyrelsen sætter en seddel op i opgangene og anmoder folk om at få ændret navne 
på postkasser, dør tlf. og døre. Ændring kan ske ved henvendelse til viceværten. 
Det koster et gebyr på 250 kr. 

 

7. Udarbejdelse af ”Hvidbog” med henblik på overdragelse af informatio-
ner og orientering om hvilke forpligtende aftaler vi har med hvem 

  
Bestyrelsen påbegynder udarbejdelse af en ”hvidbog”, som skal forenkle overleverin-

gen af informationer til nye bestyrelsesmedlemmer. 
 

8. Opdatering af vedtægter med videre 
  

Bestyrelsen anser vores vedtægter som, til tider, værende svære at genneskue, og an-
ser det nødvendigt at få vedtægterne opdateret. Bestyrelsen udfærdiger et udkast 
som vil blive taget op på næste generalforsamling. 

 

9. Status på VVS projektet og afklaring/udmelding i forhold til de enkelte 
medlemmer. 

  
Bestyrelsen får en samlet tilbagemelding i løbet af sommeren og melder ud til de en-

kelte beboere hvis noget skal udbedres. 
 

10. Bestyrelsesmedlemmer/Suppleanter 
  

Grundet fraflytning og udtrædelse at bestyrelse, er Andreas (Bisiddervej 10, 4. th.) på 
eget ønske, inviteret med til bestyrelsesmøderne, Andreas ønsker at stille op som 
bestyrelsesmedlem til næste generalforsamling. 

 

11. Faktura fra Martin Egeskov vedr. vandskade kr 203.094,00 kr 
   

Faktura videresendt til forsikringen. 
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12. Eventuelt 
  

- Bestyrelsen indhenter tilbud på cykelskur til Skaffervej og Bisiddervej. 
 

13. Næste bestyrelsesmøde 
  

 


