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Beslutningsreferat	  
	  
Til	  stede:	  
Kirsten	  Geert-‐Jensen	  (KGJ),	  Elvis	  Jensen	  (EJ),	  Karl	  Heinz	  Pogner	  (KHP),	  Lisser	  Rye	  Ejersbo	  
(LRE),	  Mads	  Ingholt	  (MI),	  Niels	  Grunnet	  (NG),	  Ulla	  Tirsted	  (UT)	  
	  
	  

1. Meddelelser	  
	  

2. Tætningslisterne	  
Byberg	  har	  været	  rundt	  hos	  alle	  på	  listen.	  Projektet	  er	  færdiggjort.	  	  

	  
3. Ejendommens	  medarbejdere	  

Bestyrelsen	  besluttede	  at	  der	  skal	  foretagen	  en	  gennemgang	  af	  festlokalerne	  når	  disse	  
har	  været	  udlejet.	  Det	  bliver	  en	  del	  af	  Lars’/Pers	  opgave	  fremover.	  Såfremt	  lokalerne	  
ikke	  afleveres	  i	  tilfredsstillende	  tilstand,	  bliver	  de	  rengjort	  på	  lejerens	  regning.	  

	  
4. Haven	  

Bestyrelsen	  besluttede	  at	  lindetræerne	  fortsat	  skal	  beskæres	  hvert	  andet	  år.	  
Vi	  arbejder	  på	  en	  etablering	  af	  vækstkasser	  som	  skal	  placeres	  på	  venstre	  side	  af	  pool-‐
området.	  

	  
5. Ejendom	  /pool	  

Projektet	  vedr.	  hygiejne	  er	  gennemført	  og	  prøvekørt	  med	  succes.	  Projektet	  genoplives	  i	  
næste	  sæson	  –	  og	  forbliver	  derefter	  et	  permanent.	  

	  
6. Web/hjemmeside	  –	  intet	  nyt.	  

	  
7. Projekter	  

	  
a. Vedligeholdelse:	  Vi	  besluttede	  at	  klimaskærmen	  på	  havesiden	  skal	  males,	  og	  at	  

arbejdet	  bliver	  en	  pejling	  på	  hvordan	  vi	  fremover	  kan	  håndtere	  det	  kontinuerlige	  
malerarbejde.	  

	  
b. Containerplads:	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  alle	  typer	  affald	  afleveres	  sammen	  sted.	  Nogle	  

skal	  placeres	  i	  kælderen,	  andre	  på	  reposen	  ved	  elevatoren.	  Elevatoren	  vil	  -‐	  såfremt	  
økonomien	  er	  tilfredsstillende	  -‐	  blive	  nedlagt.	  Der	  bliver	  etableret	  afskærmning.	  
Beboerne	  i	  opgang	  13	  vil	  blive	  forelagt	  løsningsforslaget.	  

	  
c. Altankasseprojektet	  –	  intet	  nyt.	  
	  
d. Cykelkælder:	  Kører	  efter	  planen.	  Der	  er	  fundet	  otte	  cykler	  uden	  ejer,	  fire	  i	  kælderen	  

og	  fire	  udenfor.	  
	  

e. Altangulve	  –	  intet	  nyt.	  
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f. Altanundersøgelse:	  Vi	  kontakter	  Ud-‐vinduer	  for	  at	  afklare	  det	  videre	  forløb	  med	  
tredje	  sals	  altandøre.	  

g. Fliserne	  i	  de	  fire	  rum	  ved	  festlokalerne	  skal	  udskiftes.	  Vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  indhente	  
tilbud.	  

	  
8. Nøgler	  /sikkerhed	  

Vi	  afventer	  et	  overslag	  over	  hvad	  det	  vil	  koste	  at	  sætte	  låse	  i	  havedørene.	  
	  
9. Andet	  

Bestyrelsen	  besluttede	  at	  give	  Lars	  og	  Per	  en	  julegave.	  
	  
	  
Næste	  møde:	  28.	  oktober	  .	  

	  


