
Ejerforeningen
Laugsgården

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 3. februar 2016 kl. 17:00

Sted: Bisiddervej 10, 4. th
Tilstede: Michael Jensen, Villads Lærke, Philip Hansen, Andreas Houlberg Kristiansen 
Afbud: Finn Buch Petersen

Dagsorden/Referat:

1. Nyt fra formanden
Renoveringsprojektet er afsluttet og betalingsoversigt er sendt ud til beboerne. 
Slutregnskab er under endelig udarbejdelse af DATEA, og vil blive fremsendt når de 
er afsluttet. Slutregnskabet vil yderligere blive fremlagt og gennemgået ved en 
kommende ekstraordinær/ordinær generalforsamling.

De udvendige kameraer har haft en præventiv effekt mod uheldige elementer 
omkring kiosken, men disse har desværre (til tider) fundet ind i opgangen på 
Bisiddervej 2. Det er derfor besluttet at der monteres kameraer inde i opgangen i 
forsøget på at komme problemet til livs. 

2. Nyt fra Gårdlauget
Der indgås aftale med Urban Reflection om levering og opsætning af cykelstativer i 
gården. Derudover indgås der aftale med Køge Bugt Anlægsgartner om overdækning
af affaldsøer i gården.

Gårdlauget har rykket Københavns kommune for tømning af containere til 
affaldsgenbrug, kemi og batteri - beholdere nu, og på mere regelmæssig basis 
fremover.

Der arbejdes på at udfærdige en plan for gårdanlægget for indhentning af tilbud på 
drift i denne og kommende sæsoner.

Gårdlauget opsætter permanente informationstavler i løbet af foråret 2016.

3. Status på cykelstativer på Bisiddervej og Skaffervej
Der er indhentet et par tilbud som ikke har været attraktive hvorfor der arbejdes 
videre med andre leverandører. Inden der foretages en endelig beslutning vil punktet 
blive vendt på en ekstraordinær/ordinær generalforsamling.

4. Oprydning i kældre
I efteråret blev der sat sedler på diverse ubenyttet inventar i kældrene for at få ryddet 
op i fællesarealerne. Lundgruppen har nu gennemgået kælderlokalerne og fjernet 
inventar som fortsat stod ubenyttet hen.

5. Grønt område på hjørnet af Skaffervej og Rentemestervej
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Det undersøges hvad der er tilladt at bygge i forhold til den fredede bygning som 
ligger ved siden af. Umiddelbart er tanken et aflåst cykel- og barnevognsskur. I første
omgang vil træer og buske blive beskåret så området ser pænt ud. 

6. Fremtidig håndtering af fakturaer til Laugsgården 
Fra d.d. skal både formand og begge bestyrelsesmedlemmer godkende fakturaer idet
fuldmagten til formanden er udløbet idet facaderenoveringsprojektet er afsluttet.

7. Maling af opgange
Maling af opgange er for tiden sat i bero for at kunne fokusere på at få styr på 
Bisiddervej 2 og problemerne omkring kiosken.

8. Eventuelt

IAB

9. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes primo/medio marts – endelig dato er ikke vedtaget.

                                                                                                                                                  
Side 2 af 2


	Bestyrelsesmøde

