
Referat fra bestyrelsesmøde 29. april 18-20.30 
Deltagere: Lars, Martin, Peter, Thor L, Thor T, Amalie og Stine (referent) 

 
- Opsamling på arbejdsdag   

En god dag med hyggeligt samvær og en stor indsats fra de fremmødte, der talte 
over 40 beboere.  
 
Opfølgning i forhold til opslagstavler: Lars spørger Jimi og Theis, om malingen rundt 
om de nye opslagstavler i ulige side kan lappes pænt. Vi venter med at skifte 
opslagstavler i lige side, fordi de stadig fungerer fint. 
  

- Hjemmeside, status 
Thor L gør hjemmesiden færdig inden næste bestyrelsesmøde. 
  

- Områdefornyelse, status 
Ikke noget nyt vedrørende områdefornyelse. Der er imidlertid 12 mio. kr. i 
byfornyelsespuljen for Baunehøj, som vi bør søge.  
 
Der skal laves en plan for forbedringer i foreningen inden årets udgang. Særligt 
vinduer og stigrørssystem er akutte opgaver. Desuden bør lægges en plan for, at 
taget løbende efterses. Næste bestyrelsesmøde afsættes specifikt til disse 
drøftelser, og Peter og Lars inviterer relevante rådgivere. Det overvejes at afholde 
et informationsmøde for beboere i efteråret. 
Vi er desuden inviteret over til foreningen A/B Sønderstrandhus for at se de 
forbedringer, de har fået lavet og høre om erfaringerne med det – det vil 
bestyrelsen takke ja til. 
 

- Madklub, status   
Der var 12 deltagere til første madklub, og der kommer nok flere til. Der mangler 
forskelligt inventar i køkkenet, som indkøbes. Madklubber afholdes altid onsdage i 
ulige uger. Det forventes, at alle medlemmer i madklubben deltager hver gang, men 
man kan også købe sig til en enkelt middag for at prøve det af. 
 

- Parkering, afmærkning – status 
Der afmærkes et skraveret område på asfalten på parkeringspladsen for at 
signalere, at det ikke er tilladt at parkere der. Arbejdet udføres inden for den næste 
måneds tid. 
 

- Opfølgning af mails  
Mails blev gennemgået og besvares hurtigst muligt. 
 

- Lugt og lyde fra afløb 
En del beboere har meldt ind, at de oplever gener fra afløb efter udskiftningen af 
faldstammer. Bestyrelsen mener ikke, at håndteringen kan vente til ét-
årsgennemgangen, så Martin vil tage fat i A4 og bede dem gennemgå problemerne. 
 

- Status på lejlighed nr. 51, 4 tv. 
Martin har talt med A4, som har set på fugtskaden. De mener, at skaderne skyldes 



en defekt tagrende. Lars beder Jimi udbedre det. 
 

- Kælderudnyttelse 
Der er frist 1. maj for at rydde op i kælderarealerne uden for de enkelte kælderrum 
og i de rum, som ikke er udlejet, men hvor der alligevel opbevares ting. Derefter 
ryddes arealerne, og ulejede rum aflåses. 
 

- Opslag i opgange 
Martin undersøger et pænt design til opslagene, så de kan komme op snarest. 
 

- Status vedr. administrator 
Drøftelse af samarbejdet med nuværende administratorselskab.  
 

- Skift af trappevask 
Blev drøftet og bestyrelsen besluttede at udskyde beslutning til et senere møde. 
 

- Indhegning 
Martin har indhentet tilbud på indhegning af trekanten i ulige side. Martin, Thor L 
m.fl. mødes med mulig leverandør, og Martin indhenter tegninger af området, hvor 
skel til opgrænsende have tydeligt fremgår. 
 

- Skur til Jimi og Theis 
Dette tænkes ind i de generelle overvejelser omkring renovation af gårdene, som 
tages op med Kuben i forhold til den videre planlægning. 

 
- Ny computer til Jimi og Theis 

Thor L taler med Jimi om dette. 
 

- Tumbler-brønd i lige side 
Lars taler med Jimi om opgaven. 
 

Næste møde er tirsdag d. 28. maj kl. 17 i fælleslokalet med deltagelse fra Kuben, A4, m.fl. 
På dagsordenen er planlægning for vedligeholdelsesarbejder i foreningen. Lars sørger for 
mad. 
 
Stine og Thor L passer bestyrelsesmailen indtil næste møde. 
 


