
 

E-2021-10-13 Referat af bestyrelsesmøde nr. 227 

Tilstede:  

Thor, Kim, Ilan, Johan, Randa, Marc, Thorsten, Simone 

 

Fraværende med afbud: Hanne, Anne, Rune,Mikkel 

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. 

Referent. Michael. 

Ordstyrer Thorsten 

Michael og Anne får styr på bagudliggende referater, så de kan godkendes på næste 

møde. 

 

2. Nyt fra driftskoordinatoren. Bestyrelsen har besluyttet at genbesætte Jørns stilling. 

Formandskabet og Michael udarbejder nyt stillingsopslag 

 

3. Jul i driften (B)  

 

4. Salg af lejlighed til veninde (B).  

Skal vi ændre på vores vedtægtsformulering, så det er mere tydeligt, hvad vi henviser til, når vi 

skriver “fælles husstand”? 

 

Vedtægterne skal ændres så de er mere tydelige. Marc og Randa arbejder på teksten 

 

5. Bylivspulje (B)  

Københavns Kommune har i forlængelse af genopretningsprojektet kontaktet os vedr. en såkaldt 

Bylivspulje. Der skal nedsættes et udvalg, der kan arbejder med at gøre Jægersborggade til en 

“Bylivsgade”?  

 Der er en pulje på 11 mio. Kr., som kan søges fra 2022. Vi skal komme med et oplæg til 

indretning af gaden 

Formandskabet arbejder videre med projektet, og melder hurtigt tilbage med en dag for 

visionsdag senest den 20 oktober, 2021 

 

6. Salg af andel. (B)  

 

7. Fordeling af akutvagter i driften (B)  

 



8. Halloween (B) 

Skal vi arrangere græskarskæring som de tidligere år? 

Bestyrelsen beslutter at afholde halloween. Driften støtter op om projektet 

Kim er ansvarlig. 

Simone skriver om det i nyhedsbrevet. Kim fortæller hvad der skal stå 

 

9. Nytår (B)  

Skal vi arrangere en fælles skål og fyrværkeri, som tidligere besluttet? 

Bestyrelsen siger ja til arrangementet 

Marc, Kim og Johan er arrangører. 

 

10. Altanprojekt (I) 

 

11. Karl Poulsen (I) 

 

12. Nyt fra BU 

 

 

13. Nyt fra EU 

Lokale rokade. Dråben er flyttet til JBG 20 

 

 

 

14. Nyt fra KU 

Opfordring fra bestyrelsen om at man som andelshaver selv handler på lidt oprydning af 

trapper og gade 

 

 

15. Evt. 

           

 

 

 

 


