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Bestyrelsesmøde 17. januar 2022   

 

Holdes som on-line møde pga corona-restriktionerne. 

 

Deltagere: Bjørn, Gertrud, Jens, Mikkel og Vagn 

 

Kommende bestyrelsesmøde:   

7. februar 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  

Dagsorden blev tilføjet 2 klager.  

 

2. Underskrifter 

Ingen underskrifter.  

 

3. Økonomi 

Hvis restriktionerne fortsætter, forventes at økonomimødet kommer som 

formøde til GF.  

STATUS: Valuar-besigtigelse den i uge 4.  

 

 

4. KORTTIDSUDLEJNING 

Tro-og-love erklæringerne er udløbet. Der er lavet en påmindelse om det på 

FB og hjemmesiden. God respons fra andelshaverne med spørgsmål og svar.  

 

5. 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.  

 

6. DEAS  

a. Møde med administrator skal aftales.  

 

b. Vi har bedt om et møde, hvor både DEAS normal og DEAS erhverv er 

med, så vi kan få en samlet og dækkende aftale.  

STATUS: Aftalt, at vi afventer, at der kan holdes fysisk møde.  

 

7. BYGGESAGER 
Betondækket 
Projektet skrider fortsat frem efter planen.  
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a. PERSONUDSKIFTNING 
Ekrem Nielsen er standset hos PJP. Mikkel Spietz overtager opgaven 
som projektleder. Han har i forvejen haft det overordnede projektansvar, 
så det bør ikke give anledning til problemer. 
 

b. STATUS:  
Arbejdet fortsætter i garagen. Planlægning af installation af el-ladere i 
gang. 
Det betyder, at forskønnelsesprojektet så småt igangsættes, så der 
opnås synergi mellem hhv. udbedringen og forskønnelsesprojektet.   
STATUS: Der forberedes et oplæg fra gårdudvalget. 
Der er dialog om tilslutningsafgift og ladestandere.   
 

c. INFORMATION 
Foreløbig tidsplan for gårdprojektet 
STATUS: Plan fra gårdudvalget afventer byggetilladelse. 
 

 
8. Pulje til etablering af ladestandere i parkeringskælderen  

Vi har fået et tilskud på 74.000 til lade standere efter ansøgning. 

STATUS: Pengene skal bruges i 2022.  

 

9. Forhaverne er registreret som vejareal, der ikke er ibrugtaget som vej 

STATUS: Der er fortsat dialog med myndighederne om brug af arealet. 

 

10. Mulig pulje til renovering af gården 

Mulighed for tilskud fra Kbh. kommune.  

Det vurderes det senere, om der kan søges i 2022 – hvor projektet afsluttes – 

og vil leve op til kriterierne (de nuværende). Meget vanskeligt at leve op til 

kriterierne.  

Puljen om biodiversitet er primært rettet til det offentlige og der er en 

oversøgning på faktor 10-20.  

STATUS: Puljerne forfølges ikke yderligere.  

 

11. SALG 

Gertrud gennemgik de få igangværende sager. 

12. Eventuelt 

 


