
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  den	  2.	  oktober	  2014	  

Tilstede: Kristof, Rikke, Sarah, Michal og Marianne 
Referent: Marianne 

 
1. Fordeling af arbejdsopgaver 
Opbevaringscontainer – Rikke har stafetten 
 
4 beboere vil blive bedt om meget hurtigt at flytte deres effekter fra containeren. 3 andre 
beboere vil blive bedt om meget hurtigt at flytte deres effekter ind i containeren. De 
kælderrum der skal tømmes er 82, 83 og 84.  
Bestyrelsen skal have kontakt til Jens Duus, som skal oplyse, hvem der er lejer, således at vi 
kan få styr fliserne i lejelejlighederne.  

 
2. Projekt adgang lejligheder – status 
Alle nøgler til 185 blev afleveret rettidigt. Næste opgang er Hovmestervej 1, hvor der er 
deadline søndag den 5. oktober. 
 
 
3. Defekt termostat på radiator hos beboer 
Der er en defekt termostat på radiator hos beboer. Dette er almindelig vedligeholdelse og 
udenfor projektet, og det vil blive løst af egen vvs’er, når projektet er færdig i lejligheden.  
 
 
3. Ejendomsmægler til den et-værelses og dødsboet der skal sælges - Status - Mægler - KBH-
Mæglerne? Marianne kontakter ejendomsmægler.  
 

4. Kakkelakker Tagensvej 179  
Der er på ny konstateret kakelakker i 179. Denne gang vil bestyrelsen kontakte Absolut 
Skadedyrsservice.  
 

5. Projekt status 
Projektet kører. Der er en uges forsinkelse cirka. Der er omdeles nyhedsbrev i dag.  Der er 
byggemøder hver tirsdag kl. 7. Bestyrelsen er trætte, men vi kæmper. Der er meget at se til. 
Vi glæder os alle til projektet er overstået, så vi kan finde et normalt arbejdsniveau. Det kan 
være svært at passe på job og foreningens arbejde og alt muligt andet. 
 
 
6. Besøg af politiet vedr. uønsket besøg i gården  
Politiet anbefaler, at der sættes gitter op nede i kælderskakten under bageren. Så kan 
uvedkommende ikke stå og hygge sig i læ af regn og sne. Evt. mener de, at vi kan overveje 
overdække kældernedgange og sætte låge på. Ellers var der ikke så meget mere i forhold til 
den præventive rådgivning.  



 

7.	  Nye	  møder	  
Tirsdag	  den	  14.10.2014	  	   kl.	  18.30	  	  referent	  Rikke	  
Mandag	  den	  27.10.2014	  	   kl.	  18.30	  referent	  Sarah	  
Mandag	  den	  17.11.2014	   kl.	  18.30	  referent	  Kristof	  
Fredag	  den	  28.	  11.2014	  	   kl.	  17	  referent	  Michal	  
Mandag	  den	  8.12.2014	  	   kl.	  18.30	  referent	  Marianne	  
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