
1. Godkendelse af seneste referat. Referater generelt. 

Camilla sender det tilrettede referat til Tine og Maj. 

2. Referat af ekstraordinær GF.  

Kim er rykket. Camilla rykker igen. 

3. Fakturaer. 

Vi går i tænkeboks til næste bestyrelsesmøde, mht. hvordan vi gør det smidigst muligt. Tine 
kontakter Kim for at høre, hvorledes det foregår i andre foreninger. 

4. Altaner. Kontakt til altanudvalget. 

Tine tager kontakt til udvalget og oplyser om bestyrelsens beslutning. Vi opfordrer til at 
Njalsgade kontaktes. Spørg Kim om max. Råderum til udvalg. 

5. Vandtryk. Kontakt til rørudvalget. 

Maj sætter doodlen op – resten kører Rune. Han varetager kontakten til udvalget. Desuden 
oplyser han udvalget om, at der skal indgå vandmålere i de tilbud, der indhentes, da vi skal leve 
op til dette kommunale krav. 

6. Trappeopgange. Opfølgning på alle punkter under seneste bestyrelsesmødes punkt 4. 

Rune tager hurtigst muligt kontakt til terrazzomanden, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, 
for at høre, om der er problemer i 12, da der ikke er poleret op. Ligeledes spørger han om, 
hvad det er, der er gjort og hvorfor. Camilla tager kontakt til Strandbo2 og hører, hvilke lamper 
og hvilken elektriker, de har anvendt. Røgalarmer hører sammen med elektriker, hvorfor Tine 
tager kontakt omkring tilbud på røgalarmer hos en elektriker. Rune har rykket Bangsbo for 
tilbud. Det strander lige pt. pga. manglende svar fra underentrepenøren. Der mangler ligeledes 
svar fra snedkeren. Camilla har talt med en maler. Det kan ikke betale sig at male før 
opgangene er renoveret, da det vil være en væsentlig merudgift at skulle reparere/male igen. 

7. Oprydning. Opfølgning. 

Der er ryddet op på fællesarealerne. Der er beklageligvis kun sat tape på cykler i den ene 
cykelkælder. Maj sørger for opfølgning i cykelkælderen under nr. 16. 

8. Rengøringsfirma. Opfølgning. 

Camilla videresender tilbud på opstartsrengøring fra Racoon, når dette modtages.  

9. Hjemmeside. Opfølgning. 

Tine og Maj afholder et par overdragelsesmøder.  

10. Vandindtrængning. 

Tine svarer på Line Auhagens mail af g.d. Vi godtager tilbuddet. 

11. Kælderrum. Opfølgning. 

Vi påbegynder at skrive på oplysning til alle om nummerering af kælderrumsamt om påførsel af 
dette nummer på overdragelsesdokumenter.  

12. Kloakker. 

Camilla tager kontakt til Strandbo2, da de også ønsker at udskifte kloakker i forbindelse med 
den grønne gård. Vi skal evt. have foretaget ny inspektion af rørene, da der har været en 
sammenstyrtning denne sommer. 

13. Den Grønne Gård. Opfølgning på mødet d. 8. december 2015. 

Så snart referatet foreligger, lægges det op på hjemmesiden. Camilla og Anette Ebbesen deltog 
fra Strandbo1. 

14. Eventuelt. 



Rune har kontaktet Fiberby for at høre, hvornår de skruer op for hastigheden, som annonceret 
i mail. De kan ikke oplyse dette, hvorfor bestyrelsen intet melder ud endnu. Endvidere 
kontakter Rune dem, for at høre, om vi kan få en driftsrapport. 

 


