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Ad 1. Forberedelse af renovering til 2015 
Bestyrelsen har noteret, at der til den ekstraordinære generalforsamling generelt var 
stemning for at renovere, også til et beløb i størrelsesordenen 8-9 mio. kr., så længe pengene 
blot bruges fornuftigt. 
 
Bestyrelsen har vedtaget, at der på generalforsamlingen skal fremlægges et forslag, som 
bestyrelsen er enig om. Samtidig genoptages dialogen med kommunen, og på baggrund af 
hvordan det skrider frem, kan der forelægge endnu et forslag til en gentaget ansøgning til 
kommunale støttemidler. 
 
Det er aftalt, at der holdes en række møder om renoveringen, når den nye Finanslov og de nye 
principper for Frederiksberg kommunes støtte er kommet ud. 
 
Ad 2. Afvikling af overtræk 
Ikke-budgetterede udgifter til vores byggerådgiver har forårsaget et overtræk. Årsagen er, at 
renoveringen ikke blev vedtaget, og de udgifter til bygerådgiveren, der faldt før projektets 
begyndelse (indsamling af prisestimater, egentlig rådgivning, deltagelse i møder m. 
kommunen, mv.) var ikke dækket. Bestyrelsen har besluttet at afvikle overtrækket, stort 
63.500 kr., over de næste to opkrævninger af fællesudgifterne med begyndelse oktober 2014 
og afslutning januar 2015. 
 
Ad 3. Opfølgning på havedag 
24 mødte op til havedagen, mens 29 lejligheder ikke gjorde. Fra hver af de 29 opkræves pr. 
stk. 350 kr. Samlet set er overskuddet fra havedagen ca. 6.000 kr. Der evalueres på ordningen 
efter den næste havedag i marts 2015. Det var i øvrigt en dejlig dag, hvor folk var søde og 
hjælpsomme. 
 
Ad 4. Opfølgning på skybrud 
Udskudt pga. tidsnød. Thomas kører sag med forsikringsselskabet (Alm. Brand). 
 
Ad 5. Facebook gruppe til foreningen 
Bestyrelsen opretter en Facebook gruppe for ejere og lejere.  Det er tanken, at den skal bruges 
til lettere kommunikation om bl.a. bestyrelsens arbejde såvel som daglig drift og 
vedligeholdelse. Bestyrelsen informerer herom ved lejlighed. 


