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Bestyrelsesmøde 2020-03-31 
 

DELTAGERE OVER SKYPE 
Sebastian, Katrine, Kasper, Lars og Jonas 

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

AGENDA 

Stigestreng Projekt 

1. Opstarten af projektet er udskudt på grund af Corona Krisen. Vi følger 

regeringens retningslinjer og starter op når samfundet åbner op. Ingen 

var forberedt på en situation som denne og vi skal derfor have et 

snarligt møde (sandsynligvis over Skype eller lignende) med rådgivere og 

entreprenøren om hvordan vi tackler den. Jonas tager fat i René. 

2. Kasper har ekstra fokus på at holde hjemmesiden opdateret under Corona 

krisen. 

Reparation af tagterrasser 

Sebastian overtager håndteringen efter at Søren Vind er flyttet. Han tager 

kontakt til Jesper fra Diemers. 

Altanprojekt 

Bestyrelsen har valgt at acceptere anbefalingen fra Københavns Kommune om at 

vælge 110 cm som altan dybde. Begrundelsen er fraværet af andre vinduer som 

ikke skærmes af altanerne. Med lysindfald fra flere vinduer ville det være ok 

med 130 cm. Dermed burde godkendelsen af ansøgningen være i hus. 

Renovering af elevatorer 

Kasper har snakket med City Elevator. De har aftalt at genoptage projektet om 

renoveringen efter at stigestreng projektet er afsluttet. 



Vedligeholdelse af hovedtrapper 

Vi afventer et nyt forslag til en kontrakt omkring vedligeholdelse af 

hovedtrapperne. 

Forsikringer 

Vi har tegnet nogle nye forsikringer. Kasper kontakter Kim for at tjekke at 

alt er ok. 

Budgetmøde og generalforsamling 

Bestyrelsen har planlagt et budgetmøde (over skype, teams eller lignende) med 

SWE efter påske hvor vi skal diskutere næste års budget. Her vil vi også 

diskutere mulighederne for hvordan vi kan afholde årets generalforsamling. Det 

er selvsagt svært at arrangere GF hvis vi både skal overholde vedtægterne i 

forhold til varsling og de retningslinjer omkring forsamlinger som regeringen 

jævnligt udstikker. 

Nye døre til bagtrapperne 

Katrine har kontakt til 3 firmaer som vil give tilbud på at renovere dørene på 

bagtrapperne.  

Diverse 

1. Der er igen møl i en lejlighed i nummer 18. Katrine tager fat i Søren 

Zimling og får status. 

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


