
Bestyrelsesmøde d. 31.05.2016 
Deltagende: 
Jeppe, Vera, Thomas, Katrine, Nada, Line, Magnus 

Introduktion: 
1. Valg af næstformand: Vera  

2. Formalia:  

■ Referent: Vera 

■ Samling af fremtidige dagsordener: Jeppe 

Ang. bestyrelsens kommunikation til beboerne i Tønderhus 
Hjemmesiden 
Bestyrelsen vil gerne have hjemmesiden til at inkludere noget af nedenstående informationer. 

- Intro til Tønderhus 

- Ordensreglement 

- Viceværten 

- Ved skade 

- Faciliteter i Tønderhus 

- Om bestyrelsen 

- Vedtægter og referater 

- FAQs 

Bestyrelsen vil i juni arbejde på en mere sammenfattet kommunikations indsats, der omfatter 
ovennævnte punkter.  

Fremtidig korrespondance foreslås at skulle foregå via ny e-mail til oprettelse I forbindelse med 
hjemmeside. Tønderhusgruppen på gmail bliver således udfaset, og kontakt til bestyrelsen skal 
foregå via den mail angivet på hjemmesiden.  

Fremtidigt referater skal ligges på hjemmesiderne. 

Bestyrelsen vil hænge sedler op i opgangen ang. hjemmesiden, så beboerne er oplyste. 

Opdatering på kloak projekt 
Det går fint og efter planen. Der er enkelt brønd der ikke er omfattet af forsikringsordningen, så 
bestyrelsen skal have indhentet tilbud for at få ordnet den sammen med de andre brønde.  

Bestyrelsen vil, i forbindelse med brøndprojektet, bede håndværkerne om at lægge nyt træ på 
de opgange der på nuværende tidspunktet er omfattet af renovation af brøndene. 

Rensning af aftrækskanaler 
Det er gået fint og som planlagt. Der har været enkelte tilfælde hvor blæsere er blevet 
beskadiget, og bestyrelsen vil i visse tilfælde betale for, at en elektriker genmonterer blæserne. 

Der blev på loftet blevet fundet skade ved en enkelt faldstammes udluftningskanal, ødelagt af 
rotter. Der er af Østblik nu blevet lagt en rottespærrer om den.  



Vedr. henvendelse fra beboer i nr. 233B ang. lugtgener 
Rentokil har været ude at kigge på kælder og loft, for at finde årsager til lugtgener, uden 
succes.  

Ang. Cafe 233 og ventilationskrav, samt røggener m.m. 
Da bestyrelsen ikke har set nogen fremgang i 233’s arbejde med at forbedre ventilationen, er 
Københavns Kommune blevet kontaktet. Der skal afholdes et møde d. 6. juni mellem 
forpagteren af 233, Per (vicevært), Jeppe (formand for bestyrelsen), samt en repræsentant fra 
Københavns Kommune.  

Bestyrelsen forventer at forpagteren forpligter sig til at lave enten en kulfilterløsning, eller 
arbejder ventilationen ind i en skorsten.  

Bestyrelsen vil også tage andre beboers klager ang. røggener fra billard-rum med til mødet 
mandag d. 6. juni.  

Bestyrelsen vil bilateralt også pointere at 233 udeområder, samt kælderareal stadig roder, og at 
dette ikke er acceptabelt.  

En 5-års plan for Tønderhus 
Bestyrelsen vil arbejde på at efter sommerferien få lavet en plan for vedligeholdelse af 
Tønderhus for fremtiden. 

I forbindelse med mange forespørgsler ift. Installationer m.m. ved køb af lejligheder, vil 
bestyrelsen undersøge gældende lovgivning på for at sikre potentielle købere bliver bedre 
informeret i hvilke installationer der er i lejligheden.  

Sommerfest 
Bestyrelsen vil gerne hænge flyers op på døre for at involvere foreningen, så man kan starte 
planlægning og etablere en sommerfest-gruppe. Datoen fastlægges til lørdag d. 20. august. Der 
hænges flyers op i den første uge i juni. 


