
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 22/8 
 

Tilstede: Marianne, Michael, Trine, Kalle & Lasse 
 
 

- Som beskrevet i sidste referat har vi haft et firma ude for at give et tilbud på vedligeholdelse 
at træerne i gården. Vi har ikke været tilfredse med det, som dette firma kunne tilbyde, så vi 
leder lige nu efter et andet firma. 

 
- Trappevask: Flere i bestyrelsen synes ikke, at trappevasken bliver gjort ordentligt, og efter 

de betingelser som blev lovet. Det bliver derfor overvejet, om vi skal finde et nyt 
rengøringsfirma til opgaven.  

 
- Bestyrelsen har besluttet at finde en ny vurderingsmand, som skal være tilknyttet 

foreningen. Vi forsøger os i første omgang med et firma der hedder Arkitektturlab. Såfremt 
vi er tilfredse med dette firma, vil telefonnummer komme til at fremgå af hjemmesiden 

 
- Husk at lukke alle døre til opgangene. Vi ønsker ikke ubudne gæster i huset. Der vil snarest 

blive sat skilte på dørene og info på hjemmesiden. 
 
- Der er problemer med unge drenge udefra, som nogen gange står og ”hænger” ud og sælger 

hash i gården.  
 

Vi vil forsøge at overvåge problemet og såfremt de eskalerer vil vi handle yderligere på det. 
 
Såfremt DU ser nogen stå og sælge hash/stoffer i gården, så ring 114 og giv politiet antal og 
signalement på personerne. Man kan sagtens være anonym!!!     

  
- Trafik i gården: Der er ofte fremmede biler på de private parkeringspladser i gården. Man 

må ikke bare benytte parkeringspladserne i gården, da de er private. Der vil blive sat sedler 
op i opgangen som informerer om problemet.   

 
- Nogen beboere har problemer med duer på altanen. Der vil komme info i opgangene og på 

hjemmesiden om hvad man skal gøre, såfremt man har gener vedrørende dette. 
 
- Vedrørende det store renoveringsprojekt af vandrør og faldstammer, så har bestyrelsen 

valgt, at vi ønsker en ny vurdering fra et andet eksternet firma, før vi vælger og går i gang. 
 

- På næste bestyrelsesmøde vil vi på hjemmesiden udspecificere, hvordan og hvad man skal 
gøre ved salg af lejlighed. 


