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Mødereferat bestyrelsesmøde 

 

Mødedeltagere: HRA, KSA, EPE, JMI og JGA 

Afbud:   MTM 

Sted:   Julius Bloms Gade 28 

Dato:   4. juni 2019 

________________________________________________________________ 

 

Altaner 

Altanordenen blev godkendt med få rettelser på afdelingsmødet i maj.  

Bestyrelsen ønsker en oversættelse af hus- og altanordenen til engelsk. Eventuelt finde 

en beboer, der også kan oversætte den til arabisk eller andre relevante sprog.  

- Opfordring i opgangene til at melde sig til oversættelsen skal opsættes. 

Indvendigt arbejde: Arbejdet er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen beslutter at der laves to 

lejligheder helt færdigt indvendigt, så byggeleder kan tale med håndværkerne om 

standarden for arbejdet og hvilken kvalitet, det skal være i. 

Læsejl: JGA har igangsat arbejde vedr. sejl til altanerne. 

 

Køkkenprojekt 

Fire lejemål er tilbudt opstart iht. ventelisten.  

 

Gården 

Rotter: AB Søllerød har fået et påbud om rotter i gården fra kommunen. Hvis kommunen 

henvender sig, henviser bestyrelsen AAB til AB Søllerødgade. Da brevet er stilet til AB 

Søllerødgade, så antager bestyrelsen, at de tager hånd om det i henhold til direktivet. Vi 

udfører selv løbende TV-inspektioner af kloaker mv. 

Gårdlaug: Bestyrelsen laver svar til AB Søllerødgade, at vi mulighed for at få sat penge 

af til en eventuel helhedsrenovering før vi har et gårdlaug.  

 

Erhvervs-vaskeri Stefansgade 17 

Der arbejdes fortsat med at ny lejer skal overtage lejemålet efter erhvervsvaskeriet. 

Bestyrelsesmedlem EPE står for dialog mellem Jura og ny lejer. Huslejereguleringen 

(markedsleje) fortsætter uanset ny lejer. 
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Stefanos, Erhan Taner 

Der er udført ny/opdateret kontrakt med Erhan Taner som er godkendt af begge parter. 

Overholdelsen af de nye forhold vendes ved månedlige bestyrelsesmøder. 

 

Hjemmeside 

Det aftales at beslutningsreferat til beboere fra bestyrelsesmøder lægges på 

hjemmeside fremover. 

 

Eltavler 

Budget er godkendt på beboermødet. HRA anmoder om at få rykket 400.000 kr. fra DV-

planen 2020 til 2019. 

 

Vand, stigstrenge køkken 

Budget er godkendt på beboermødet. HRA anmoder om at få rykket 700.000 kr. frem fra 

DV-planen 2020 til 2019. 

  

Beboerlokale 

Ingen nye beslutninger. 

 

Badeværelser 

Budget er godkendt på beboermødet. HRA anmoder om at få rykket 80.000 kr. frem til 

forundersøgelse fra DV-planen til 2020. 

 

Diverse 

Skadedyrsbekæmpelse: Det kan ikke konstateres, at der bor duer i tagrenderne. Der 

skal laves en konto til skadedyrsbekæmpelse på DV-2021 – opfølgning på 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

Frugtproblemer i kælderen: Ingen udfordringer. Dette er også dokumenteret ved 

bygningsgennemgangen. 

Varmt vand: Udfordringerne med det varme vand er løst. 

Cykelrazzia og oprydning i cykel- og barnevognsrummet: Der afholdes razzia i cykel- og 

barnevognsrummet på den anden side af sommerferien. Proceduren ændres, så der kun 

kommer to trin i razziaen. Razziaen og oprydningen varsles inden sommerferien. I 

opslaget understreges det, at rummene ikke er til opmagasinering.  
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Bioposer: Bladkompagniet har adgang til opgangene. Poserne kan bestilles på 

kommunes hjemmeside. 

Fællesvaskeri: Det blev besluttet, at bestyrelsen tager en forhandling med Nortec om, at 

afdelingen tager indeksregulering op til en hel krone. Beboerne varsles ved stigninger på 

1 kr. – opfølgning på næstkommende bestyrelsesmøde. 

Graffiti: Aftalen med Graffiti-vagten er gået i gang og det fungerer fint – opfølgning på 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

Fastnet telefon afd. 22: Aftale opsiges. Fremover kan JGA og bestyrelsen udelukkende 

kontaktes på mobiltelefonen. Hovedafdelingen skal orienteres. 

Kunst: Landsbyggefonden har sendt mail 28.02.2019 og tilbyder donation af kunst på 

fællesarealer, så det bør vi kigge nærmere på ift. gårdprojekt, baderumsprojekt eller 

andet – opfølgning på næstkommende bestyrelsesmøde. 


