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

1. Til	  orientering	  
	  

Garagen:	  Mæglingsmødet	  12.9.	  er	  aflyst.	  Sagen	  skal	  afgøres	  ved	  domstolen.	  
	  

2. Økonomi	  	  
	  
Intet	  nyt.	  
	  
Ejendommens	  medarbejdere	  	  
Intet	  nyt.	  

	  
3. Haven	  

Kejserbusken	  er	  flyttet	  til	  græshjørnet	  ved	  flisegangen	  i	  haven	  på	  Helsingborggadesi-‐
den	  og	  tværgangen,	  der	  løber	  hen	  mod	  og	  langs	  med	  garageanlægget.	  Der,	  hvor	  Kejser-‐
busken	  stod,	  plantes	  et	  annanasæbletræ,	  som	  podes	  med	  forskellige	  sorter	  æbler.	  

	  
4. Ejendom	  /pool	  

	  
Der	  har	  været	  inspektion	  fra	  Kbh.s	  Kommune,	  og	  vi	  skal	  fremover	  have	  fastlagt	  en	  åb-‐
ningstid	  for	  poolen.	  (Se	  brevet	  fra	  kommunen	  på	  hjemmesiden.)	  

	  
5. Web/hjemmeside	  	  

	  
a) Rapport	  fra	  kommunen	  om	  åbningstid	  for	  poolen.	  
b) Rapport	  om	  individuelle	  vandmålere	  i	  ejendommen.	  

	  
6. Projekter	  

	  
a) Vedligeholdelse	  	  

Arbejdet	  med	  at	  male	  portpartierne	  mod	  haven	  er	  næsten	  færdigt.	  
	  
Udbudsmaterialet	  til	  renovering	  af	  pool-‐området	  er	  blevet	  lovet	  færdigt	  i	  uge	  
22/23.	  

	  
Altankasser	  	  
Intet	  at	  bemærke	  
	  

b) Altandøre/-‐gulve	  	  
Intet	  nyt.	  
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c) Flisebelagte	  altaner	  på	  3.	  sal	  

Fliserne	  bliver	  fjernet	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  par	  måneder.	  
	  

d) Kælderen	  
Intet	  nyt	  

	  
e) Diktatorer	  i	  dørene	  mod	  haven	  

Intet	  nyt.	  
	  

7. Andet	  
	  
a) Cykelparkering	  i	  Kildevældsgade	  

Bestyrelsen	  undersøger	  mulighederne	  for	  at	  opsætte	  cykelstativer	  i	  Kildevældsga-‐
de.	  
	  

b) Vandmålere	  
Det	  kan	  ikke	  betale	  sig	  at	  indføre	  individuelle	  vandmålere	  i	  ejendommen.	  (Se	  rap-‐
port	  på	  hjemmesiden.)	  

	  
c) Hjertestarter	  

Byberg	  har	  foræret	  os	  en	  hjertestarter.	  Den	  sættes	  op	  ved	  containerpladsen.	  Når	  
den	  er	  klar,	  kommer	  der	  en	  instruktion	  på	  hjemmesiden.	  
	  

d) Droner	  
Det	  er	  ikke	  tilladt	  at	  flyve	  med	  droner	  i	  Wessels	  Have,	  da	  man	  ikke	  må	  flyve	  inden	  
for	  150	  m	  fra	  bymæssig	  bebyggelse.	  Håndværkere	  kan	  søge	  om	  dispensation.	  

	  
8. Eventuelt	  

	  
Intet	  at	  bemærke.	  
	  
Cykelvaskemuligheder.	  
Faciliteterne	  er	  på	  plads,	  så	  det	  er	  bare	  om	  at	  gå	  i	  gang.	  
	  

Næste	  møde:	  11.	  oktober	  


