
Dagsorden – Bestyrelsesmøde
Til stede: Katrine, Jeppe, Line, Vera, Thomas og Magnus.

1) Valg af dirigent og referent
Katrine er dirigent og Vera er referant.

2) Meddelelser / Information (kort)
1) Formanden
Intet at berette. 
2) Viceværten
Ikke til stede

2.1) Låseblik
Der er blevet indhentet tilbud på ændringen af lyden på låseblikke. Det koster ca. 1000 DKK per 
dør. Bestyrelsen beslutter at dette skal være en del af den større renovering af døre, porte og 
dørtelefoner. Dog vil bestyrelsen tilbyde beboere der er generet af dette at selv få udført arbejdet af 
den håndværker bestyrelsen har indhentet tilbud fra.  

2.2) Container / Oprydning - status
Der er blevet bestilt to containere til hhv. oprydning af foreningens fællesarealer samt oprydning af 
Cafe Martinis gård arealer. Foreningen skal kun betale for omkostningerne af en halv container.

2.3) Beskeder fra DEAS
2.3.1) Danske Bank varsling af minus renter
Bestyrelsen er varslet.

2.4) Forespørgsler fra gårdudvalget
2.4.1) Forslag til nyt setup vedr. gårdudvalg
Der bliver ikke ændret setup, således at gårdudvalget får parallelle møder med formanden og
vicevært. En repræsentant fra gårdudvalget kan komme på spotvise bestyrelsesmøder for at 
få en god dialog. En repræsentant fra gårdudvalget inviteres til bestyrelsens møde i august. 

2.5) Suppleant ønsker at forlade bestyrelsen
Nada forlader bestyrelsen som suppleant. Pladsen bliver ikke genbesat inden næste 
generalforsamling. 

3) Sager til debat

3.1) Baseret på indkomne mails fra beboere
3.1.1) Sammenlægning af lejligheder
Henvendelsen er besvaret tidligere.

3.1.2) Renovering af badeværelse 249C - modtaget 5. juni
Vedr. generel renovering stiller bestyrelsen ikke ekstraordinære krav. Dog skal der ved 
inddragelse af fællesarealer foretages en tinglysning af hele bygningen. Dette skal ydermere 
godkendes ved en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Beboeren 
indformeres om forhold for dette, samt at der i forbindelse med et altanprojekt alligevel skal 
foregå en tinglysning.

3.1.3) Udskiftning af dørlås til cykelkælderen - modtaget 15.maj



Beboeren bedes uddybe. Ellers tilbydes beboeren en originalkopi af en nøgle fra viceværten,
da låsen ikke skiftes grundet bestyrelsens planlagte renovering af dørene indenfor det næste 
år. 

3.1.4) Vedr. rygning i Den Urbane Have - modtaget 17. maj
Beboeren bedes selv tage initiativ til at minde folk om ordensreglerne. Hjælper dette ikke vil
bestyrelsen gerne kigge på sagen igen. Dog synes bestyrelsen at man generelt skal bakke op 
omkring venlige påmindelser om ordensregler beboere imellem. 

3.1.5) Beholdere til madaffald - modtaget 30. maj
Bestyrelsen vil genbestille klistermærker til containere for at minde beboere om god skralde-
praksis. Bestyrelsen vil også bede viceværten om at ”omdistribuere” placeringen af 
containerne i ny og næ for at undgå overophobning i enkelte containere.

3.1.6) Porte - modtaget 30. maj
Da portene ikke er fastsat og de blæser meget op ved svær vind, vurderer bestyrelsen at det 
kan være til fare for tilstanden for selve portene, og ikke have den gavnlige effekt, hvis 
bestyrelsen vil ”lappe” mellemrummet mellem port og asfalt med metal-brikser for at gøre 
det sværere for rotter at komme ind. 

3.1.7) Mail fra 235C
Beboeren oplyses om at der ikke krav til generelt VVS arbejde. Dog skal der ved arbejde på 
fællesinstallationer bruges et specifikt VVS-firma ”Østblik”. Beboeren kan med fordel tage 
fat i vicevært for at høre om foreningens generelle arbejde med forbedringer på faldstammer.

3.1.8) Beboer-kanarp
Beboeren oplyses om at sagen genoptages af formand og vicevært.

3.2) Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen

3.2.1) Nyt sand i sandkassen
Gårdudvalget har bedt om nyt sand og låg til sandkassen. Der kan købes nyt sand til 
sandkassen, samt købes nyt låg. 

3.2.2) Ampler/Lanterne ophæng
Gårdudvalget beder om at bore huller i facaden for at hænge lamper op. Bestyrelsen 
vurderer, at der ikke må bores i fællesarealer. 

3.2.3) Indkøb cykelstativer
Gårdudvalget bedes lave planer for placeringen af stativer med beregninger på hvor meget 
rum de vil optage, finde priser på løsninger m.m. før bestyrelsen kan tage stilling i august. 

3.2.4) Cigaretskodder i gården
Gårdudvalg bedes selv at påminde beboere om ordensregler. Bestyrelsen kan ikke gå aktivt 
ind i dette. 

3.2.5) Legetårnet
Gårdudvalget beder om restorering af legetårn. Bestyrelsen vurderer at legetårnet er i så 
dårlig stand at det skal pilles ned. Ift. legehus bedes gårdudvalg komme med et konkret 
foreslag. 

3.2.6) Pudsning af vinduer - hovedtrapperne



Bestyrelsen vurderer ikke, at der er budget til at få pudset vinduer regelmæssigt. 

3.2.7) Postkasser ikke i brug
Vicevært opfordres til at gennemgå disse og finde en praktisk løsning. 

4) Sager til beslutning
4.1) Optimering af bestyrelsesarbejdet
Der fokuseres mere på intern og ekstern kommunikation. 

5) Evt.
Intet til evt. 

6) Kommende møder
Bestyrelsesmøde - aftales d. 8 august kl. 19 hos Magnus


