
 

 

Mødeindkaldelse 
Emne: Bestyrelsesmøde 
 

 
Dato: 14. Februar 2017  

Tid: 19:30  

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv 

 

Mødedeltagere:  
  
Mette 
Ole  
Morten  
Michael –ikke tilstede 
Jørn 
+ suppl.  
 

Dagsorden:  Ansvar:  Varighed:  

    
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referatet blev godkendt 

2. Status på økonomi og budget 

a. Budgettet blev gennemgået med de planlagt 

projekter ok mente. Budgettet ser stadig 

fornuftigt ud.  

b. Opgaveloggen genindføres. Den skal 

gennemgås på hvert møde. Ligeledes skal 

overblik over igangværende og kommende 

projekter gennemgås på hvert møde.  

3. Gennemgang af ansvarsområder 

a. Beboer - og administratorkontakt  

i. Udlejning af Smallegade 42. Firma har 

henvendt sig ang. etablering af 

showroom og kontor i lokaler. 

Bestyrelsen er i dialog med firmaet.  

b. Fællesarealer (altanudvalg, loftudvalg, 

gårdlaug 

i. Altanudvalget har forgæves forsøgt at 

få Frederiksberg kommune i tale ang. 

Placering af altaner, men uden held. 

Det er derfor besluttet at indsende 

projektet så kommunen tvinges til at 

tage stilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii. Fællesvaskeri. Pt. er der opsat en 

postkasse i østgården hvor penge kan 

afleveres i bytte for vaskemønter. Jørn 

snakker med Jesper omkring brug af 

vaskeriet og om der kan findes en 

anden mere holdbar løsning.  

iii. Ny lampe i opgangen i nr. 2. I stedet 

for at skifte en enkelt lampe er det 

besluttet at skifte alle lamperne så de 

stemmer overens med lamperne i de 

renoverede opgange.  

iv. Radiatorer i kælderrum i østgården skal 

proppes/fjernes, da det ikke er 

nødvendigt at have varme i kælderen.  

v. Flaskecontainer i østgården skal flyttes 

grundet manglende adgang til 

container med farligt affald. 

Bestyrelsen kigger på hvor containeren 

kan stilles.  

vi. Bestyrelsen overvejer at installere en 

container til elektronik, da det ellers 

bliver smidt i den almindelige 

skraldespand.  

c. Teknik, Evaluering og effektivisering 

i. Der kigges på ny gårdbelysning til at 

erstatte de nuværende industrielle 

lamper.  

d. Løbende vedligehold (vicevært) 

i. Intet at berette 

 

4. Godkendelse af stigstrengsprojekt 

a. Endelig godkendelse afventer møde meD CEJ i 

den kommende uge.  

5. Næste møde + agenda 

a. Tirsdag 7. marts kl. 19.30 

 
 

 


