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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Sven Fechner Suppleant 
Cathrine B. Ahlmann  Suppleant 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsen 
3. Administrator 
4. Økonomi 
5. Lejligheder til salg 
6. Opgaver 
7. Bygge projekter 
8. Viceværten 
9. Eventuelt    
10. Fortroligt 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 
Referat nr. 15 og 16 er godkendt og underskrevet til protokol 

2. BESTYRELSEN 
Bestyrelsen er blevet tilført nye kræfter, idet Cathrine Bukke Ahlmann blev valgt til supple-
ant på Generalforsamlingen.  Velkommen til Cathrine. 

3. ADMINISTRATOR 
GF blev afholdt den 27. oktober i Vesterbro Ny skoles kantine. Kontaktpersonen der havde 
glemt forplejning. Der er netop kommet referat fra generalforsamlingen som er blevet god-
kendt og underskrevet og bliver omdelt og lagt på nettet snarest, ligesom Administrator 
har fået et eksemplar.  (Patrick scanner og sender til Rene i Administrationshuset). 
 
På Generalforsamlingen blev den nye husorden vedtaget.  
Den skal også sættes op på hjemmesiden som den gældende husorden.  
Venteliste internt blev også vedtaget, men skal vedtages anden gang på grund af fremmø-
det. Ligeledes blev digital post vedtaget.   
 
4. ØKONOMI  
Vi skal have de seneste 5 års udgifter til tagreparation og vedligeholdelse talt sammen 
(Polle) dette i forbindelse med kommende høring om tagboliger. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen oplyst. 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Ny husorden 
Ny husorden blev godkendt på generalforsamlingen. Skal omdeles og lægges på nettet. 
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Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Se tidligere definition af opgave. Pågår. 
 
Dørtelefoner og kaldeanlæg 
Vi har accepteret tilbud fra Martin Hougaard om elektroniske nøgler. Foreløbig alle køkken-
døre og de 3 bestyrelsesrum Senere kommer dertil de nye cykelparkeringskælders porte.  
 
Skraldeskure 
Der skal sættes beskyttelses aluskinner på hjørnestolperne til skraldeskurene, så de ikke 
tager for meget skade.   
 
Barnevognsskur 
Der er sat lås på det nye skur (som bygget sammen med viceværts redskabsskur) Der er 
plads til 8-10 barnevogne. Vi skriver til alle og man kan søge om plads. Det bliver priorite-
ret til 

1) børn under 2 år og almindelige barnevogne  
2) store klapvogne 
3) dem med børn der bor højst oppe 

Ansøgning afleveres til vicevært med alder på barn og barnevognstype. Patrick skriver brev 
som Henrik deler om til alle.  
 
Storskralderum i porten til Dvg. 7. 
Vi skal have pris på et rum i træ fra gulv til loft og to store skydedøre og aflukket ud til 
Dvg. Og hele vejen rundt. Skal være brandsikret og samme farve som skurene (Polle –
afventer de nye parkeringskældre under portene)  
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt.  
Vi skal skrive (IJ) til ARI Christian Frederiksen Wigø, at vi nu forlanger at få alt udbudsma-
teriale og alle referater.  
Vi skal have dato for hvornår der er sendt ansøgning ind med port/cykelparkering og trap-
per, og vi skal vide, hvad tidsperspektivet er for en endelig færdiggørelse. 
 
Der er nu forhøjelser ved trappenedgange – skal de markeres med noget, så folk ikke fal-
der ned.  
 
Grøn gård 
Intet nyt efter afleveringsnotat fra Børling med mangelliste. Vi afventer nyt fra ham. 
 
Porte 
Vi har ændret beslutning om plader i bunden af portene, for at spærre for katte. Det bliver 
en anden løsning /plexiglas. (Vicevært via Polle) 
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik har fået bevilget ferie som han har bedt om. Vi har Aamann og Wulff adviseres og 
træder til i de perioder.  

9. EVENTUELT     
Vi har kontakt med Plan 1 og med DBC som begge kan præsentere på en høring.  
 


