
Bestyrelsesmøde 
Tid: 3. september kl. 16:30 
Sted: Bisiddervej 8 
 

Til stede: Kristina, Jacob, Lisbeth og David 
 
Dagsorden 
 

1. Meddelelser fra formanden 
Michael var ikke til stede, så punktet blev ikke behandlet. 
 

2. Beboerhenvendelser 
Ventilationsproblemer i forbindelse med kiosken blev drøftet, og det blev aftalt, at 
Jacob tager kontakt til Datea, som vender udfordringerne med Dades. 
 
Der har været en mindre vandskade i kælderen under Skaffervej 9. Det undersøges, 

hvor vandet er trængt ind.   
 

3. Meddelelser fra Gårdlauget 

Det forventes, at blive bestilt cykelstativer indenfor de først 14 dage af september. I første 

omgang vil cykelstativerne ikke blive fastmonteret, da det vil blive undersøgt, hvor de 

kommer til at stå mest hensigtsmæssigt. 

 

I forbindelse med anskaffelse af ny port er der opstået problemer i relation til 

brandmyndighederne. Problemerne er i gang med at blive afklaret, hvilket har betydet, at 

processen er blevet forlænget 

 

Kristina udtræder af gårdlauget i forbindelse med, at hun fraflytter Laugsgaarden. David 

overtager formandsposten i gårdlauget. 

 

4. Status på renoveringsprojektet 

Michael var ikke til stede, så der var ikke meget nyt til dette punkt. Det kan dog nævnes, at 

facaden har en lidt anden overflade på etape 2 sammenlignet med etape 1. Dette skyldes, 

at alle fuger bliver udskiftet på etape 2. Det forventes, at vejret over de næste måneder vil 

være med til at give en mere ensartet overfalde. 

 

5. Køb af kælderrum 
Der er modtaget udkast til skøde fra advokat, som skal endelig godkendes på 
generalforsamlingen i oktober. Mere information vil blive udsendt i forbindelse med 

indkaldelse til generalforsamlingen. 
 

6. Valg af vinduer til gårdsiden 
Jacob tager kontakt til Matin Egeskov og beder ham om at deltage i næste 
bestyrelsesmøde, hvor 3 tilbud skal præsenteres: 
 

a. Sidehængt vindue i køkken og værelse 

b. Tophængt vindue i køkken og værelse 



c. Sidehæng vindue i køkken og tophængt vindue i værelse 
 

Derudover vil Martin Egeskov blive bedt om at udarbejde er separat tilbud på 
udskiftning af vinduer til fransk altan i hjørnet mellem Bisiddervej og Skaffervej. 

 
7. Eventuelt 

Næste møde afholdes d. 29. september ved David 

 


