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Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  27.	  november	  2019	  	  
 
 
Til stede: HC Lund, Ask Kroager Lund, Claus Høyer og Anna Dorph Ullerichs.  
Afbud: Sabine Hansen 
Referent: Anna Dorph Ullerichs 
	  

1. Udskiftning	  af	  varmemålere	  	  
2. Nye	  vaskemaskiner	  
3. Byggeaffald	  
4. Cykelsortering	  
5. Salg	  af	  loftsareal	  over	  12	  5tv	  
6. Udskiftning	  i	  bestyrelsen	  

	  
Ad.	  1	  Udskiftning	  af	  varmemålere	  
Det	  er	  blevet	  tid	  til	  at	  udskifte	  varmemålerne	  i	  lejlighederne.	  De	  blev	  sidst	  skiftet	  i	  
2008	  og	  deres	  levetid	  er	  ca.	  10	  år,	  Bestyrelsen	  har	  indhentet	  tilbud	  	  og	  besluttet	  at	  
forsætte	  med	  Brunata	  (tidl.	  Minol).	  Varmemålerne	  skiftes	  i	  forbindelse	  med	  årsaflæsningen	  i	  
marts	  2020.	  	  
	  
Ad.	  2.	  Nye	  vaskemaskiner	  	  
Vaskemaskine	  fra	  2004	  synger	  på	  sidste	  vers	  og	  bestyrelsen	  modtager	  ofte	  
henvendelser	  om	  problemer	  med	  dem.	  Ifølge	  vedligeholdelsesplanen	  skal	  
maskinerne	  udskiftes	  i	  20121,	  men	  bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  fremrykke	  processen	  
og	  vil	  derfor	  gå	  i	  gang	  med	  at	  indhente	  tilbud	  på	  nye	  maskiner.	  	  
	  
Ad.	  3	  Byggeaffald	  
Byggeaffald	  må	  ikke	  stilles	  til	  storskrald.	  Konsekvensen	  af	  at	  byggeaffald	  bliver	  sat	  til	  
storskrald	  er,	  at	  foreningen	  betaler	  for	  at	  få	  det	  fjernet.	  Byggeaffald	  bliver	  ikke	  
afhentet	  af	  kommunen,	  som	  ellers	  henter	  storskrald.	  Ryd	  venligst	  op	  efter	  jer	  selv.,	  
så	  vi	  kan	  bruge	  vores	  alles	  penge	  og	  viceværtens	  tid	  bedre.	  	  
	  
Ad.	  4	  Cykelsortering	  
På	  arbejdsdagen	  i	  oktober	  fjernede	  vi	  alle	  cykler,	  der	  så	  meget	  ubrugte	  ud.	  De	  blev	  
sat	  samlet	  med	  afspærring	  	  om.	  De	  bliver	  afhentet	  i	  december	  (uge	  50),	  så	  tjek	  om	  
en	  af	  dem	  er	  din	  inden.	  	  
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Ad.	  5	  	  Salg	  af	  loftsareal	  over	  12	  5tv.	  	  
Bestyrelsen	  har	  modtaget	  en	  forespørgsel	  om	  køb	  af	  loftsarealet	  over	  ejerens	  
lejlighed	  12	  5tv.	  Foreningen	  har	  tidligere	  solgt	  loftsareal	  og	  ser	  positivt	  på	  
forespørgslen	  og	  har	  bedt	  foreningens	  administrator	  føre	  processen.	  	  
	  
Ad.	  6	  Udskiftning	  i	  bestyrelsen	  
Anne	  Sofie	  Henriksen	  har	  besluttet	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen.	  Anden	  suppleant	  
Sabine	  Sig	  Hansen	  overtager	  Anne	  Sofies	  plads.	  


