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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 
 

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 skal yderligere rettes til med resultat af økonomimødet, og fremlæges på 
næste bestyrelsesmøde – inden GF.  

2. BESTYRELSEN 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 20. oktober kl. 19, da indkomne forslag 
senest skal være bestyrelsen i hænde onsdag den 19.  kl. 16.  

3. ADMINISTRATOR 
GF indkaldt til torsdag den 27. oktober kl. 18. Skolens kantine er bestilt inklusive kaffe, te-
vand og kage. Dette er bekræftet.  
 
4. ØKONOMI  
Årsregnskab og budget er klar og bliver sendt fra Administrator i morgen med bud.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen oplyst. 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Ny husorden 
Ny husorden blev gennemgået og er klar til at blive foreslået på generalforsamlingen.  
 
Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Se tidligere definition af opgave.  
Der er kommet 3 tilbud: PBF firma, RH tømrer snedker byg, Kohl og Co.  
PBF er det billigste – Bruger også Rationel vinduer som er bedre kvalitet end Kohl. mere 
end 50.000 billigere end de øvrige.  
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Vi accepterer tilbuddet på dørene fra PBF og nye dørpumper (18 ? – der er vel kun 16) til 
27.000 plus moms for det hele og plus sparkeplader til 14.400 plus moms. Antrasit grå 
som de er nu.  
 
Dørtelefoner og kaldeanlæg 
Vi afventer tilbud fra Martin Hougaard 
 
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 – På-
går men afventer de nye parkeringskældre under portene)  
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt.  
Der er opstigning af grundvand i de meget dybe kældre. Der er sat højtvands lukker på i 
de kældre bl.a. fra City Musiks kælder, og Idas kælder.  Samtidig skal det lovliggøres med 
dræn og pumpe Idas kælder og Mikkellers kælder. pågår 
 
Grøn gård 
Der mangler stadig tag på toiletbygninger (kommunen) og døre og vinduer skal udskiftes. 
Der forhandles kommunen om tilskud under projektet. Resten af mangler er bl.a. græs ved 
Rasmus have og bed foran Idas kældernedgang. NB Rasmus har givet sin gamle trappe til 
Ida, til hendes kolonihavehus.  
 
Porte 
Vi har ændret beslutning om plader i bunden af portene, for at spærre for katte. Det bliver 
plexiglas i stedet for aluminiumsplader. (Vicevært via Polle) 
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Der er indkøbt en flyer, der kan klare de små bakker uden at skalpere dem. Der skal også 
indkøbes en ny plæneklipper med opsamling af det høstede græs, eller alternativt en som 
findeler mere – købes når anlægsgartners vedligeholdelsesperiode er forbi. 
Ny arbejdsbeskrivelse inkl. Haveopgaver, skal udarbejdes.  

9. EVENTUELT     
Tagprojektet genoptages så småt. Vi har fået tilbud på at få udarbejdet de forskellige sce-
narier fra Administrationshuset/ARI.  
  


