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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 17.30.  

  
Tilstede:  Claus Aistrup (CA)   Søren Hassing (SH) 
  Christian Gyldholm Møller (CG) Kim Philip (KP) 
  Henriette Alexander-Christensen (HA) Louise Fazlagic (LF) 
Afbud:  Claus Rønberg (Suppleant) 

  
1. Godkendelse af referat 

Referatet af senest møde godkendt uden kommentarer. 
  

2. Orientering fra Formanden. 
- Apcoa Parking har overtaget p-kælderen og er i den forbindelse i gang med en 
større oprydning. Man har sat sedler på cykler, legetøj mm. for at gøre plads på 
podierne til biler. Der er behov for flere p-pladser nu, da Amerika Have og 
Maersk er flyttet til. Ligeledes vil man fjerne alle ”døde” cykler og lave flere 
områder til cykelparkering. Man skal først danne sig et overblik over behovet. Til 
info: Biler skal parkeres ordentligt, enkeltvis i båse og indenfor afmærket båse 
ellers vil Apcoa påsætte afgift. 

- Vandskadesag i 24B 5.-2. Vand løber lidt i entre. Firma er sat på opgaven og SH 
følger op. 

- Lamper i gården – flere beskadigede igen. Skaber overgang i el-anlæg som har 
forbindelse til varmeanlæg. Dette er nu ændret, så varmeanlægget kører på egen 
gruppe på el-tavlen. Forslag til nye lamper og arkitektforslag tages op senere. 
  
- Blødgøringsanlæg/kalk i vandet – Kbh.s Kommune er i gang med forsøg, der 
skal gøre vandforsyningen meget bedre med mindre kalk. Afventer kommunens 
initiativer. 

- Udlæg /Christian – gamle bilag godkendes, som har ligget for længe. (Se 
nederst). Bestyrelsen har sammen med Christian og efter aftale med DEAS 
gennemgået alle bilag, som alle hidrører ejerforeningen. Bestyrelsen har 
godkendt udbetaling af kr. 10.519,69 og Christian udfærdiger en erklæring om, at 
ingen bilag har været udbetalt tidligere. 

3. Beboersag om ulovligt opsatte lamper på ejendommens facade. 
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- Beboer tilskrevet om at fjerne dem senest 31/10. Beboer har ikke efterkommet 
bestyrelsens anvisninger og vil igen blive tilskrevet om yderligere tiltag fra 
ejerforeningens side. Sagen vendes med DEAS’s juridiske afdeling. Øvrige 
beboere som også har opsat lamper på ejendommens facade vil ligeledes blive 
bedt om at fjerne dem og reetablere facaden. 

4. Formandens afgang. 
- Formanden har solgt sin lejlighed og fratræder som formand pr. 31/10 2017. 
Formanden har forberedt en info-skrivelse til ny formand, kontaktinfo og  
info om igangværende sager og vil overlevere til ny formand snarest. Står til 
rådighed for ny formand indtil ultimo november måned. 

- Suppleant Claus Rønberg har ligeledes valgt at trække sig fra bestyrelsen, da 
han har solgt sin lejlighed. Ingen suppleant før generalforsamlingen. 

5. Valg af ny formand indtil næste generalforsamling. 
- Søren Hassing har sagt ja til at overtage formandsposten indtil næste 
generalforsamling. Afgående formand sørger for at advisere og videreformidle 
dette til relevante personer mm.  
- Henriette (suppleant) indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem i stedet 
for formanden (CA) frem til næste generalforsamling. 

6. Eventuelt 
- KP har forsøgt og forsøger stadig sammen med kommunen at finde en løsning, 
så beboere kan komme af med glasaffald. Flere forslag givet til kommunen om 
eventuel placering af glascontainer – afventer kommunens tilbagevenden. 

Formanden takker for et godt samarbejde i bestyrelsen og ønsker 
ejendommen held og lykke fremover. 

Formanden 
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Udlæg Christian Gyldholm Møller. 

Diverse udlæg som ikke er udbetalt: 

Bilag 1: Tæpperingen 2012    kr.   277,00 
Bilag 1: Elgiganten 2012    kr. 1.999,00 
Bilag 2: Carl Ras 2013    kr.    648,00 
Bilag 3: Sylvest  2013    kr.    750,00 
Bilag 4: XL-Byg 2013    kr.    249,00 
Bilag 5: B&W Skilte 2013    kr. 1.200,00 
Bilag 6: Stark  2014    kr.    582,74 
Bilag 7: Tryk 2100 2013/2014    kr. 1.125,00 
Bilag 8: Tryk 2100/Dyrup 2013/2014    kr.    988,95 
Bilag 9: Tryk 2100 2015/2016    kr. 1.125,00 
Bilag 10: Tryk 2100 2016/2017    kr. 1.125,00 
Bilag 11: Tryk 2100 2017    kr.    450,00 

Total      kr. 10.519,69


