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Bestyrelsesmøde 22. september 2021.   

 

Deltagere: Bjørn, Gertrud, Jens, Mikkel og Vagn 

 

Kommende bestyrelsesmøder:   

4. oktober  

25. oktober 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Underskrifter. 

Der blev underskrevet en købsaftale.  

 

3. Økonomimøde planlægges  

STATUS: Beboermøde om økonomi torsdag den 13. januar 2022 i 

beboerrummet.  

 

4. ERHVERVSLEJEMÅLENE 
 
Forespørgsel om etablering af cykelforretning i ejendommen. 

Vi svarer nej. 

 

5. Der har været dialog med nogle erhvervslejere om brug af gården. Der SKAL 

være begrænset færden i gården og porten skal være lukket (det er en 

byggeplads). Når vi er kommet lidt videre med gårdprojektet, skal der mindes 

generelt om, at gården ikke kan bruges, før projektet er færdigt.   

 

6. PERSONSAGER 
lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). Der er 2 igangværende sager. 

 
 

7. DEAS  

Møder med hhv. ledelsen og daglig kontaktperson.  

Møde skal aftales med henblik på forventningsafstemning.    

STATUS: Mødet med DEAS erhverv 14. sept. forløb fornuftigt. Udspil til 

præcisering af aftalen kommer. Målet er en ny aftale, der træder i kraft 1. 
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januar.  

 

8. BYGGESAGER 
Betondækket 
Projektet skrider fortsat frem efter planen. Der er ved at blive undersøgt, om 
murene mellem garagerne kan fjernes, så der er bedre plads til moderne biler 
og ventilationen forbedres. Vil også gøre det lettere i forhold til fremtidens 
elbiler og opladningshybridbiler. Tilbud afventes.  
 
STATUS: Det går rigtig godt med betonprojektet, der stadig overholder 
tidsplaner mv. God præcis dialog på de mange byggemøder. Snart er selve 
betonudbedringen afsluttet og der startes med membran og lag ovenover. Det 
betyder, at forskønnelsesprojektet så småt igangsættes, så der opnås synergi 
mellem hhv. udbedringen og forskønnelsesprojektet.   
 
 

9. Mulig pulje til renovering af gården 
Mulighed for tilskud fra Kbh. kommune.  
STATUS: Det vurderes det senere, om der kan søges i 2022 – hvor projektet 
afsluttes – og vil leve op til kriterierne (de nuværende). Fokus startes i januar.  
 

10. SALG 

Gertrud gennemgik de igangværende salgssager (i alt 7). 

 

11. Eventuelt 
 


