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Bestyrelsesmøde  2018-08-08 
 

DELTAGERE 
Katrine, Kasper, Sebastian, Jonas, Søren, Birgitte 

OPFØLGNING PÅ SIDSTE MØDE 
1. Behandles som en del af agendaen. 

AGENDA 

Undersøgelse af tagterrasser 

Undersøgelserne er ikke påbegyndt endnu på grund af ferie hos både Diemer og 

vicevært. Vi forventer at de kan startes omkring uge 36. 

Søren forhører OBH-gruppen om det giver mening at foretage fugtundersøgelserne 

efter den sommer vi har haft. Såfremt det er meningsfyldt koordineres 

undersøgelse snarest muligt med Diemer + vicevært. 

Renovering af trapper 

Navneskilte 

Der har været et antal henvendelser om småfejl i de nye navneskilte. Katrine 

har bestilt skilte som erstatning for dem med småfejl. 

Beboerhenvendelser 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om at en lejlighed står tom. 

Birgitte følger op med SWE omkring lejligheden. 

Rør/faldstamme 

Jonas er undervejs med at indhente erfaringer og anbefalinger af rådgivende 

ingeniører.  

 



Altanudvalget 

Udvalget er undervejs med at finde rådgivende ingeniør. 

Beboersager 

● Aircondition i taglejlighed: En beboer har henvendt sig omkring 

tilladelse at undersøge om det er muligt at etablere aircondition i en 

taglejlighed. Bestyrelsen har udbedt sig yderligere detaljer. 

● En beboer har bedt om tilladelse til at etablere en rå malet 

murstensvæg: Bestyrelsen giver hermed tilladelse. 

● Stikkontakt i badeværelse:  Birgitte tager kontakt til beboeren. 

● Bytning af kælderrum: De tildelte kælderrum fremgår af andelsbeviset, og 

det er derfor ikke muligt at bytte kælderrum. Bestyrelsen vil undersøge 

om det er muligt at etablere flere kælderrum til mulig udlejning til 

beboere med ekstra behov. 

● Manglende emhætte i en lejlighed: Vi ved ikke om der har været et udtræk 

tidligere som er blevet lukket eller om det aldrig har været der. 

Birgitte tager kontakt til beboeren. 

● Ødelagt dør og lås til skralderummet: Sebastian tager kontakt til 

Flemming for at få døren fikset. 

ACTION ITEMS 
1. Alt understreget tekst i agendaen er action items. 


