
Referat af bestyrelsesmøde d. 27. jan 2015 kl. 19 

Tilstede: Lisbeth, Cecilie, H.C. og Thomas 

1. 

Opdatering af hjemmeside og mødereferater den 4/2 kl. 19.30 hos Lisbeth 
Mødedatoer for 2014:   14/1 – 23/3 Konstituering – 20/5 Høring – 16/9 og 21/10 
Renovering  

Arbejdsdage for 2014:   23/3 og Ny ordning 14/9 

2. 

Kontakt til Anna via F.B., vores side skal ”op og stå”                  Cecilie 

3. 

Opslag ang. fjernelse af ting på for og bagtrapper til storskrald rum                Lisbeth 

4. 

Fjernvarmeanlægget skal evt. påføres vand, har vi serviceaftale med Henriksen?  H.C 

5. 

Loftrum kan ikke længere købes, kun brugsret i 30 år, pris? 

Opdeling af loftet i 12A til Cecilie og Emil, kontakt til ADM om muligheder       Cecilie 

6. 

Foreslåede G.F.’s datoer den 9., 10., 11. eller 12/3. Kontakt til Arne                Thomas 

Budget forhøjelse til 180.000 vedtaget til ”reparation & vedligehold”             Thomas 

7. 

Udgiften ved sidste skybrud blev en selvrisiko på 3.000 kr. Det formodes, at vandet 
delvist kommer op nedefra pga. den forhøjede grundvandstand på Frederiksberg. 
Derfor er der usikkerhed omkring omfanget af renovering i fundamenterne. 

8. 

Vi har ikke hørt noget omkring høringsvar af byggeri på Kong Georgsvej         Cecilie 
kontakter byplanafdelingen.   



 

9. 

Arbejdsdagene forsætter uændret i 2015, datoer: søndage den 29/3 og den 13/9 

10. 

Vi vedtog enstemmigt et forhandlingsgrundlag til renovering, som skal forelægges 
kommunen med henblik på evt. støtte inden deadline og til vedtagelse på G.F. 

 

Tag/tagrender på hoved og baghus ikke nødvendigvis den dyreste løsning 

Ydermure, facader/sålbænke på hoved og baghus 

De resterende hoveddøre magen til den i nr. 16 incl bagbuset 

Udskiftning af 2 bærende ståldragere i port gennemgang 

Fundamenter (spærring?) på hoved og baghus 

Kældervinduer i hoved og baghus 

Fundamenter (omfang/spærring?) på hoved og baghus 

”SF” sten som gårdbelægning med fald ifbm fundament udgravning 

Evt. kommunens forslag omkring skraldsugning 

Reparation/maling af Trappeopgang/kældernedgang i 12A 

Vinduer ønskes IKKE medtaget, idet de formodentlig kan holde min. 10 år endnu 

 

Møde med Lars Gissing i næste uge formodentlig onsdag den 4/2 

 

Referent/Lisbeth 

28.jan/15 


