
Bestyrelsesmøde d. 17/8

Deltagende: Thomas, Per, Nada, Line, Vera
Fraværende: Katrine, Jeppe

Dagorden:

Martini/Cafe 233:

1. Ang. lugtgener – Bestyrelsen har efter snak med kommunen og bygherrer foreslået at 233 
får et Kulfilter for at reducere lugtgener. Det vil bestyrelsen foreslå dog med det kriterie at 
Carsten (forpagteren) skal sende serviceaftalen efter hvert eftersyn, så bestyrelsen kan holde 
øje med at filteret bliver renset.

2. Ang. lugtgener med røg over billiardbord. Bestyrelsen vil indhente kontrakter kontrakterne 
og bede og bede DEAS om at undersøge hvilke regler der gælder for Martini så bestyrelsen 
kan finde sanktioner til Cafe 233.   

3. Ang. rygerummet – Jeppe tager op med Carsten (forpagteren) hvilken rygepolitik Cafe 233 
har og om de efterlever Arbejdstilsynets regler

4. Ang. klage med larm. Bestyrelsen tager klage til efterretning, men kan ikke gøre noget ved 
larmen udenfor Cafe 233 områder. Der opfordres beboere til tage dialogen med dem selv. 

5. Ang. beskidte udendørsarealer. Jeppe bedes opfordre Cafe 233 til at igen at rydde op. 
Bestyrelsen vil undersøge om der er sanktioner mod folk der ikke vedligeholder 
fællesarealer. 

Bestyrelsens korrespondance med beboerne:
1. Ved henvendelse vil bestyrelsen sende en kvittering på modtagelse, men først tage punkter 

op ved de månedtlige møder medmindre det er akut. 

Storskrald
1. Bestyrelsen vil opstille skilte i skralderummet der instruerer folk i hvordan man bruger det. 

Frovin

1. Magnus tager kontakt til Frovin og får afklaret aftalepolitikken (rabat og opmåling af 
vinduer) så bestyrelsen kan ligge info til beboerne på hjemmesiden.

Vandskader i bygningen 
1. Der er et problem med mange udlejere og misvedligeholdelse af bygningen, så bestyrelsen 

vil kigge vedtægter igennem at gøre det nemmere at sanktionere misvedligeholdelse. 

Lakering af trappeløb
1. Bestyrelsen vil kigge på tilstanden af bygningens trappeløb for at få et overblik over 

tilstanden så der potentielt kan indhentes tilbud på lakering.

Udskiftning af bagdøre
1. Bestyrelsen vil kigge på tilstanden af bygningens bagdør for at få et overblik over tilstanden 

så der potentielt kan indhentes tilbud på nye døre. Bygningen har 21 bagdøre. 

Kanaper
1. Drejebog til vedligehold af kanarper lægges på hjemmeside. 



Legepladsen
1. Legepladsens gyngestativen skal pilles ned af bestyrelsen. Gårdudvalget kigger på 

alternative legeplads muligheder og drøfter det med bestyrelsen når de har foreslag. 

Ukrudt i gården
1. Vicevært vil langsomt passe på at der ikke kommer for meget ukrudt i gården ved 

kontinuerligt vedligehold. 

Pers rolle i ejendommen
1. Til info for bebeoer vil der udarbejdes en stillingsbeskrivelse så beboerne ved hvad Per kan 

hjælpe med og hvad de selv skal lave. Bestyrelsen tager en intern clearing med viceværten. 

Klage vedr. Østblik
1. Vera skriver ang. klage på Østblik til beboer. 

 


