
Bestyrelsesmøde 28. maj 2018 

Til stede: Bjørn, Gertrud, Vagn, Christina og Jakob  

 
Næste bestyrelsesmøde:   
MANDAG 18. juni 
 

D A G S O R D E N  

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden. 
 

2. Underskrifter mv. 
Der var ingen underskrifter.  
 

3. Ferieplan 2018 
Bestyrelsen holder ikke møder i juli. 
 

4. Generalforsamling 25. april 
Indsigelse mod referatet fra Jan Madsen. 
STATUS: Andelshaver Jan Madsen har via Facebook og mail til bestyrelsen  
anfægtet indholdet i referatet fra generalforsamlingen. Referent Henrik Qwist 
har svaret og bestyrelsen finder at svaret er dækkende. Da henvendelsen fra 
Jan er sket offentligt, medtages svaret fra dirigenten her, så alle har mulighed 
for at orientere sig i det.  
 
Kære Jan Madsen 

Tak for din mail med kommentar til mit referat fra foreningens ordinære generalforsamling 2018.  

På baggrund af din mail, kan jeg være i tvivl om, hvorvidt vi har været til den samme generalforsamling.  

Jeg besvarede dit spørgsmål med en oplysning om, at mit lejeretlige påkrav til foreningens erhvervslejer 

Haabet Bodega Bar – en skrivelse som du i øvrigt sad og viftede med – var begrundet i flere lejeretlige 

forhold, samt at samtlige forhold vedrører forholdet mellem lejer og udlejer. Der var på ingen måde tale 

om en privatsag. Og det er præcis det, der er gengivet i referatet. 

Hverken jeg eller bestyrelsen gav på generalforsamlingen udtryk for, at vi skulle have tid til at forberede en 

besvarelse af dine spørgsmål. Jeg svarede og kommenterede derimod klart og tydeligt på dine spørgsmål.  

Derimod var der generelt i forsamlingen bred enig om, at man bestemt ikke – heller ikke i fremtiden – vil 

have spørgsmål op på generalforsamlingen om foreningens erhvervslejemål. Og dette gælder specielt i den 

situation, hvor erhvervslejer tillige er andelshaver. 

Jeg kan derfor afslutningsvis oplyse, at jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ikke finder, at der på baggrund af 

din henvendelse er behov en berigtigelse af referatet fra generalforsamlingen. 

Rigtig god pinse. 

Med venlig hilsen  



Henrik Qwist 

 
 

5. Strategidag 28.10 
STATUS: Punkter til dagsordenen opsamles løbende. 
 

6. Persondataforordning 
STATUS: Databehandlingsaftale med DEAS underskrevet. 
Vi følger også ABF’s vejledninger og anbefalinger. Spørger ABF efter ferien.  
Vi følger løbende udviklingen omkring disse nye bestemmelser.  
 

7. Nordea 
STATUS: Aftalt møde efter sommerferien. Led i den regelmæssige drøftelse  
om ejendommens økonomi/lånemuligheder. 
 

8. Arbejdsweekender 2018 
Fremtidig organisering diskuteres 
 

9. Ventelister 
STATUS: Omdelt. Indbetalingsfrist 15. juni. 
 
Justering af venteliste  

Der er foretaget en rykning af en tilmelding til ventelisten. Afsenderen 
kan dokumentere at den er fremsendt på et bestemt tidspunkt fra en 
firmamail, og den er ikke modtaget på foreningens ventelistemail eller 
backupservice. Det drejer om halvanden måned.  
 

10. Bookingsystem til vaskekælderen 

STATUS: Bo og Lars undersøger konkret mulighed. 

 

11. BYGGESAGER 
Der er mange store byggesager i støbeskeen, og vi er i gang med at revidere 
vedligeholdelsesplanen. 
 

12. ERHVERVSLEJEMÅLENE 
 
1) Behov for erhvervsstrategi  
STATUS: Der er igangsat et arbejde med at udvikle en egentlig 
erhvervsstrategi for foreningen. Den skal sikre, at ejendommens erhvervsliv 
kan udvikles til gavn for ejendommens økonomi, men det skal foregå på en 
måde, hvor det ikke er til gene for beboerne. Strategien forventes klar til 
fremlægges og drøftelse på GF 19.  
 
2) DEAS undersøger muligheden for at øge erhvervslejen.  
STATUS: Markedet undersøges p.t. med DEAS, valuar m.fl. 



 
3) Kontakt til Torben Lund (valuar) 
STATUS: møde i juni. 
 
4) Der uddeles brev om affaldssortering til erhvervslejerne. 
 
 

13. Udlejning efter reglerne i de nye vedtægter 
STATUS: Kendte sager afsluttet. 
En andelshaver har nægtet at oplyse om værelsesudlejning. 
 

14. VERSERENDE SAGER: 
Lukket punkt. Der er 4 igangværende sager. Der refereres ikke fra 
behandlingen af lukkede punkter (fx sager om andelshavere i restance, 
inkassosager, eksklusionssager og konkrete klagesager) 
 

15. Salg 
Gertrud gennemgik de 4 igangværende salg. 
 

16. Eventuelt 

 

 


