
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 232, onsdag d. 9/3-2022 

Tilstede:  

Thor, Kim,, Randa, Marc, Thorsten, Simone, Anne, Johan, Michael, Hanne, Mikkel, Rune 

 

Fraværende med afbud: Ilan, Rune 

Fraværende uden afbud: Anne 

 

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

Godkendt d.: 

 

1. Valg af ordstyrer  

Johan 

Referent Michael 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat nr.231 

Simone fik under pkt 6A bemyndigelse til at sidde i gårdlauget. 

 

3. Forretningsorden og beslutningsprocedurer (KRB) 

Thorsten foreslår at Cobblestone afholder et kursus i økonomi for dem der har behov 

Randa beder Cobblestone om et kursus i økonomi for dem der har behov for det 

 

4. Altaner - opfølgning på afdragsordninger (B) (KRB) 

 

5. Afholdelse af GF (B) (RS) 

 

Der er GF onsdag den 25. maj. Det er dagen inden Kr. Himmelfart, men det var den 

eneste dato, der kunne lade sig gøre. Vi skal i gang med beretning, og have overblik 

over, hvem der er på valg og genopstiller. 

 

6. Bestyrelseslokale (B) (RS) 

 

Kim Randa og Thorsten udarbejder et forslag til bestyrelseslokale til næste 

bestyrelsesmøde 

 

7. Julepynt i Jægersborggade (B) (RS, MC) 

 

De øvrige andelsforeninger i gaden skal også sige ja til at det bliver hængt op på 

deres ejendomme. 

 

8. Beboerhenvendelse om gadefest (B) (RS) 

 



En beboer (Louise Moos Jbg. 16, 1. tv.) har henvendt sig med forslag om, at der 

afholdes en gadefest, når genopretningen er slut. 

Randa videresender mailen fra Louise, og så kan man melde sig til opgaven 

 

9. Bestyrelsesseminar/visionsdag (B) (RS) 

 

Vi skal have fundet en ny dato for visionsdag. Skal det være før eller efter GF? 

Formandsgruppen melder ny dato ud, snarest. 

 

10. Henvendelse fra beboere om baggård (B) (JJ) 

 

Johan har haft et møde med en række beboere fra den lille gård bag Gonzo.  

De har en række punkter de gerne vil have drøftet, nogle kræver måske beslutning 

andre skal undersøges. Første del går ud på at rette henvendelse til gårdlauget ved 

siden af og høre om den lille gård kan være med i deres gårdlaug. 

God stemning omkring punktet som Johan opfordres til at gå videre med 

Gårdlaugsudvalget holder møde indenfor 14 dage og lægger en plan for det videre 

forløb. 

 

11. Nyt fra byggeudvalget (I) 

 

             Kort status på nyt vandstik. Mangelgennemgang tirsdag 

             Kort status på igangsættelse af Dantaet. 

             Status på ISTA Fjerneaflæsning og info om nye             

             Krav til en månedlig opgørelse på varmeforbrug,  

             som er trådt i kraft den 1. januar 2022 

             Status på skade af vores fugtsikring udført under 

             gadeprojektet. 

             Information om vores varmecentral og Siemens. 

             1 års gennemgang på trappen renoveringsprojektet  

             den 17 Marts. 

 Byggeudvalget afholder heldagsmøde lørdag den 26 marts 

             

12. Eventuelt 

              

              

              

 

 


