
Referat bestyrelsesmøde den 3/2 kl. 18.30

1. Gårdrummet
a. Ingen andelshavere har tilmeldt sig gårdprojektet; der bliver sendt en reminder 
b. Fra bestyrelsen deltager følgende:

i. Annette
ii. Dorthe
iii. Brit                                                  
iv. Jens

c. Dato for opstart: Lars Bøjen melder tilbage vedr. tilbud på projektet; når først 
entreprenøren er valgt kan datoen fastlægges

d. Bestyrelsen har godkendt de af LBJ forslåede entreprenører til at afgive tilbud
e. Lejeredskaberne i gården sættes til salg 

2. Renoveringen
a. Renoveringen fortsætter t.o.m. Marts; der er ikke indikationer på, at planen ikke 

holder
b. Tyverisikring: skriv sendes til stuelejlighederne om varsling af påsætning af 

tyverisikring 
c. Tætning af gadedøre: LBJ er i gang med at finde en løsning
d. LBJ har en oversigt over alle fejl og mangler, som er blevet rapporteret – denne 

dokumentation skal overdrages til Administration Danmark og bestyrelsen ved 
projektets afslutning

e. Tidsfristen for mangellisten af vinduer: fejl og mangler har reelt længere end den 
uge som HB har meldt ud, andelshavere bør bestræbe sig på at melde tilbage inden 
for tidsrammen men kan også melde fejl og mangler 1-2 uger senere

3. Diskussionsemner for byggeprojektet
a. Bestyrelsen, Lars Bang og Lars Bøjen laver et skriv vedr. de emner, som har vagt 

flest spørgsmål og kommentarer omkring byggeriet 

4. Kælderrum
a. Næsten alle har nu afleveret kældernøgler, som bliver afleveres til HB

5.  Status på tv og internet
a. Der er udfordringer med at finde ud af, i hvilket kælderrum det indgående kabel 

kommer ind 
b. Dato for ændring er sat til sommer pga ovenstående – skriv laves til opgangene 

6. Tilbud fra håndværker ift. renovering af bestyrelsens rum
a. Et tilbud er givet; som bestyrelsen takker ja til

7. Besvare mails fra andelshavere
a. Bestyrelsen diskuterer de mange henvendelser, der er kommet fra andelshaverne 

siden sidste møde

8. Evt.
a. Navne på dørtelefoner kan stadig udskiftes ved at rette henvendelse til viceværten
b. Kokosmåtte er under afprøvning; vi prøver med 100 cm i dybden


