
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 209, onsdag d. 10.06. 2020 

Tilstede:  

Thor, Carsten, Hanne, Kim, Johan, Randa, Marc, Marie, Thorsten, Rune, Anne, Ilan   

 

Fraværende med afbud:  

Fraværende uden afbud:   

Angiv om forslag er til info(I), eller til beslutning(B). Brug indstillings-skabelonen. 

Godkendt d.: 

 

 

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og 

gennemgang af dagsorden.  

Marc/Anne referent. Thorsten ordstyrer.  

 

2. Siden sidst, opsummering fra da “landet lukkede ned” Status på erhvervslejerne og 

henstand af huslejen. (I)  

 

GF er udsat og der har heller ikke været afholdt egentlige bestyrelsesmøder. Opgaver er 

blevet løst via mails eller af udvalgsgrupper.  

 

3. Renovering af trappeopgange 

Orientering 

4. Godkendelser af badeværelser - Se bilag 

Punktet udskydes til næste gang.  

 

5. Sammenlægning af lejligheder (B)  

Forslaget om, at sammenlagte lejligheder kun må have én udgang til hhv. for- og 

bagtrappe mødte ikke tilslutning. Men vi besluttede, at Thorsten vil kontakte 

Cobblestone og høre, om vi kan sende en evt. regning videre til andelshaver, hvis 

foreningen får en både, fordi en andelshaver ikke overholder reglerne i forhold til 

ureglementeret afspærring af dør. Der tages også kontakt til Isabella fra Plan 1 ang. 

blænding af døre i forbindelse med godkendelsen af byggetilladelser ved 

sammenlægninger. 

 

6. GF (B) 

Dato - afventer regeringen 

Beretning - status og deadline 

Vedtægter - ændringer 

Indkomne forslag 

 



7. Afholdelse af regnskabsmøde dato? (B) 

25/6 2020 kl. 16.30 hos Cobblestone 

 

8. KPE-sag orientering (I)   

 

9. Lukket punkt  

10. Renovering af brostensbelægningen i Jægersborggade (I) (B) 

Kommunen har afsat penge til at renovere brostenene i gaden. Det kommer til at foregå i 

2021. Vi bør mødes med Kommunen og tale med dem om vores ønsker. Hvem gør det? 

Rune, Ilan, Kim og Thor.  

 

11. Firmabilen (B)  

Der er kommet nye miljøkrav til biler i Kbh. Driften har fået et tilbud på at få sat miljøfilter 

på bilen. Måske vi skulle overveje at leje en bil i stedet. Kim tager en snak med driften 

om behovet for kørsel og undersøger mulighederne nærmere.  

 

12. Forretningsorden  

13. Lukket punkt (I) 

 

14. BRF (I) 

Lise fra BRF har sagt op. Der bliver tilknyttet en anden kontaktperson. De kommer 

muligvis på vores budgetmøde og præsenterer den nye kontaktperson og holder et kort 

oplæg om konsekvenserne af lovændringerne som følge af Blackstone-indgrebet. . 

15. Klagesag (I) 

16. Nyt fra BU 

17. Nyt fra EU 

 

18. Nyt fra Stemmeudvalget (SU) 

Der er udført afstemning om farver og resultaterne vil blive sendt ud via Cobblestone. Vi 

kan konstatere, at det var godt at lave en afstemning og dermed inddrage 

andelshaverne i beslutningerne.  

19. Nyt fra KU 

Den nye hjemmeside er færdig og afleveret.  

Nu skal vi tale om, hvordan indholdet kan optimeres, og hvilke nye punkter, der evt. skal 

tilføjes efter ønske fra flere bestyrelsesmedlemmer. Ønskerne noterer Marie og laver til 

et endeligt beslutningsforslag til næste best.møde. 

20. Evt. 

 

 

 

 


