
Dagsorden – Bestyrelsesmøde 09. januar 2017  

 

Til stede: Magnus, Thomas, Line og Katrine samt Per (vicevært). Ikke til stede: Vera 

 

1) Valg af dirigent (Katrine) og referent (Thomas) 

 

2) Handlingsplan 

a) Martini  

i) Samlet brev sendt til Martini vedr. Fællesregler, deling af udgifter, toilet i gården, el-installation  

ii) Martinis ejer har ikke svaret på vores sidste besked, men vi forsøger at rykke, så vi kan fortsætte 

dialogen. Blandt andet mangler vi svar på, om han er rykket ud af det kælderrum, der var blevet 

indtaget uden tilladelse, og som var tildelt en helt anden lejlighed. 

b) Status vaskeri 

i) Serviceaftale – Efter at have presset prisen lidt fra udbyder, blev det vedtaget at acceptere 

tilbuddet 

c) Påbud fra Kommunen – Kommunen har sendt påbud omkring støj og aftræk. Støjen viste sig at være 

halvt af hvad der kræves for påbuddet, og er derfor fjernet fra påbuddet. Påbud om lodret aftræk skal 

undersøges nærmere, da den oprindelige godkendelse er lavet med aftræk gennem vinduet, og dette 

er godkendt på dispensation fra kommunen i 1978. Derfor er der tvivl om hvor vidt også dette påbud 

gør sig gældende. 

Bestyrelsen har bedt om udsættelse, da vi har gang i et par forskellige scenarier, for at afhjælpe nogle 

af de gener beboerne føler de har. Når vi har endeligt afsluttet med kommunen vil vi genoptage 

dialogen med de to beboere, der allerede har fået besked om, at vi ikke kan tage beslutninger før 

påbudssagen er afsluttet. 

Generelt er bestyrelsen meget chokerede over den tone og de beskyldninger der florerer blandt nogle 

beboere. Bestyrelsen havde dette punkt med på sidste generalforsamling, hvor man ikke lagde skjul 

på, at man ville prøve at gøre noget ved det eksisterende setup, da der simpelthen ikke var økonomi 

til et komplet nyt vaskeri for nuværende. Alle beslutninger er taget på bagrund af inputs der fra, og 

gennem de inputs vi har fået efterfølgende op til opstart. Blandt andet gennem et spørgeskema, som 

alle beboere (ikke kun ejere) har kunnet svare på.  

Vi har fuld forståelse for, at beboere kan føle sig generet af vaskeriet, men har helt fra start sagt til 

berørte beboere, som i nogen tilfælde har overfuset medlemmer af bestyrelsen både på nettet og i 

vores nærmiljø omkring ejendommen, at de har skullet sende en mail til bestyrelsen med deres 

bekymringer, så hele bestyrelsen kunne tage stilling til det.  

Dette skete desværre først efter man havde startet en sag op hos kommunen, og derfor har 

bestyrelsen måttet forklare de pågældende beboere, at vi ikke kan drage konklusioner, før sagen er 

afsluttet hos kommunen. Forhåbentlig sker dette snart, så vi kan komme videre i sagen. 

 

3) Meddelelser / Information (kort) 

a) Formanden – Da der var problemer omkring betalingsstatus af en faktura hos den entreprenør (samt 

at vejret har drillet), der skulle lave murværket omkring dørene, og en lang undersøgelses tid hos 

henholdsvis DEAS og entreprenøren, er reparationerne trukket ud. Dog er betalingsstatus afklaret og 

arbejdet skulle gerne påbegynde dagen efter afholdelse af dette møde. 

b) Viceværten – Skilte til ekstra kælderrum bestilt, så de kan registreres. Koste og spande til tørrerum 

bestilt og vil blive sat ud i rummene, så snart vi har dem i hænde. Vaskemaskine 2 og tumbler 5 skulle 

være undersøgt i dag, men reparatøren har ikke været der. Bestyrelsen rykker i sagen. Vores nye 

bagtrappe døre har fået justeret dørpumperne, da et par af dem ikke lukkede ordenligt. Dette er 

normalt for så nye døre, specielt med henblik på de store temperaturskift, der har været efter montage. 

c) Økonomi-opdatering 



i) Fuldårsestimat 2017 – Vi forventer stadig et overskud, men der mangler stadig at blive opdateret 

og rettet på en del poster fra DEAS på trods af at vi har rykket dem i mange måneder på nogle af 

posterne. 

 

4) Sager til debat 

a) Baseret på indkomne mails fra beboere 

i) Brugsret af forhave - 249C, st. tv. - Bestyrelsen kan ikke bekræfte brugsretten, da kommunen 

gjorde det klart i en mail, der undersøgte netop dette forhold, at det er dem der afgør dette i sidste 

ende, hvis en sag oprettes. Derfor er sælger eller køber velkomne til at undersøge det nærmere 

hos kommunen. 

ii) Renovering af lejlighed 233A 3. tv – Som udgangspunkt er bestyrelsen positive, men der ligger el, 

varme mm. deroppe, og der skal ny tinglysning til for hele ejendommen, da der skal laves helt nye 

fordelingstal. Sidst men ikke mindst skal ansøgningen godkendes på en generalforsamling. 

iii) Mail fra 249B, 2.tv. Katrine sender et svar, der forklarer hvordan beslutningen omkring ny 

administrator er enstemmigt vedtaget, og det der blev stemt om sidst var blot hvem der skulle 

overtage ud af 5 udvalgte emner, der var skåret ned til 2 efter yderligere gennemgang 

iv) Mail fra 248, 3.tv omkring vask. Dette har hele tiden været planen, og vi undersøger om vi kan få 

lavet en stålvask til en fornuftig pris 

 

5) Baseret på indkomne mails fra bestyrelsen 

a) Svar fra Kommunen -  Bestyrelsen gennemgår det modtagede svar. Som udgangspunkt kan alle 

beboere søge om tilladelse til rigitg mange ting. Bestyrelsen overvejer dog, at lave en slags skabeloner 

for de mest adspurgte ting igennem bestyrelsen, og om der skal lempes på nogle af de nuværende 

restriktioner samt strammes op på andre. Dette vil dog kræve en større undersøgelse, som kan ligge 

et stykke ude i fremtiden. 

b) Bestyrelsesrum 

i) Status – Bestyrelsen har længe talt om et rum til at afholde bestyrelsesmøder, beboermøder mm. 

som også viceværten ville kunne få gavn af. Dette er egentlig vedtaget, men vi afventer næste 

etape af stigestrenge, hvis der skal trækkes vand ind i rummet, som er en del af den oprindelige 

idé. 

c) DEAS - begrundelse – email – 

i) DEAS har skrevet en mail i forhold til opsigelse. Her vil bestyrelsen nævne nogle af de mange 

grunde til opsigelsen, som vi b.la. Kan sige er noget af følgende: Dårlig økonomi styring, lang 

sagsbehandling, kreditering af bilag, så vi ikke har fået vores aftalte pris. Da vi som bestyrelse har 

ansvaret for alle beboeres økonomi, kan vi ikke se igennem fingre, at administrator ikke varetager 

foreningens (ejernes) økonomiske interesser. Generelt skulle administrator, i bestyrelsens 

øjemed, helst være en samarbejdspartner, og det føler bestyrelsen bestemt ikke de har haft. 

 

6) Generalforsamling 

a) Vi får den nye administrator med i stedet, da DEAS ikke mener de kan før efter april, da 

regnskabsafdelingen kan ikke blive klar før. Samtidig holder vores kontakter ferie på det foreslåede 

datoer. 

b) Budget – Der er et par poster, der skal forklares meget grundigt, da bl.a. kloaksagen, som DEAS 

påstod afsluttet ikke var det alligevel. 

c) Beretning – Bestyrelsen blev enige om at lave et ekstra afsnit omkring DEAS og beslutningen om ny 

administrator. 

d) Altan – To firmaer er udset til at køre videre, og besluttes snarligst af altanudvalget. Der indkaldes til 

beboermøde omkring detaljer om hele projektet så snart altanudvalget er klar til dette. 

 

7) Sager til beslutning 

a) Bestyrelsesansvarsforsikring – Dette mente DEAS at vi allerede havde, men efter gentagne 

forespørgelser om fremvisning af dokumentation, viste det sig ikke at være tilfældet. Dette blev 

enstemmigt vedtaget, at vi skal have. Specielt fordi den nuværende bestyrelse ønsker at undgå 

sådanne situationer i fremtiden for nye bestyrelseskonstallationer. 



b) Tilbud på vaskeri online booking. Et nyt tilbud er modtaget. Dette vil ikke kræve betalingssystem, og 

er billigere end et allerede modtaget tilbud på samme vilkår. Tilbuddet vil blive nærmere undersøgt, 

før en evt. beslutning tages om dette. 

 

8) Evt. 

a) Her blev snakket meget omkring tonen på både de sociale medier, men også nogle af de mails 

bestyrelsen modtager. Det virker som om, at folk nogle gange glemmer, at vi tager beslutninger på 

alle beboeres vegne, og ikke kun den enkelte beboer, der henvender sig med sin tilkendegivelse af, 

hvordan de føler tingene skal være. Endvidere virker det som om, at folk glemmer vi blot er naboer, 

der frivilligt har taget ansvaret for at pleje alles interesser. Når en beslutning bliver taget prøver 

bestyrelsen så vidt muligt at holde en balance, så alle beboere får samme vilkår. 

 

9) Kommende møder 

a) Bestyrelsesmøde d.12 februar kl.19 hos Magnus 

 

 

 

 


