Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 136, onsdag 15. april 2015
Til stede: Johan, Julie, Kim, Marc, Randa, Theis, Louise og Anne Louise.
Fraværende: Magnus, Snorre, Anne, Ilan
1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste og forrige
møde (nr. 134 + 136). Anne Louise er referent.
2. Gennemgang af liste over arbejdsopgaver fra arbejdsdag 4. marts med
henblik på brug på hjemmeside (Anne Louise).
Udvalgene skal se på deres arbejdsopgaver og på den kommende
visionsaften arbejder vi videre på fordeling af arbejdsopgaverne.
3. Opdatering på database (Marc).
Punktet udskydes til næste gang.
4. Dato for ny arbejdsdag om udvalgene.
6. maj. kl. 17. Louise vil undersøge, om vi igen kan være på hendes
arbejde.
5. Baghuset på Frederiksberg
Louise fremviser Baghuset til en interessent torsdag d. 16. april. Vi vil få
lavet en ny vurdering, hvis der er interesse for at leje. Vi går efter
lejekontrakt med afståelse og uopsigelighed i de første x år (Louise
rådfører sig med AH herom). Baghuset kan ikke sælges, da der så kræves
selvstændig tilkørsel.
6. To koncerter med Musiksmag (Louise)
Vi giver tilladelse, men indskærper, at der skal være ro efter det lovede
tidspunkt.
7. Klager over larm – både fra erhverv og naboer (Julie)
Vi vil tage larm op i bestyrelsens beretning ved gf.
8. Ny byggerådgiver – gennemgang og godkendelse af 3x aftaler (Kim)
Finn Träff havde et par bemærkninger, vi retter dem til og godkender
aftalerne.
9. Møde med BRF – deltagelse fra bestyrelsen
Ilan og Anne Louise tager til møde med BRF.
10. Godkendelse af skriv til erhvervslejere (Louise).
Med få tilføjelser er skrivet godkendt. Det bliver sendt til AH, som sørger
for at det bliver sendt ud med posten. Derudover vil Louise dele den ud.
11. Dato og planlægning af møde med AH om arbejdsopgaver.
Dato fastsættes efter visionsaften.
12. Opdatering fra Byggeudvalg
Kim er ved at få undersøgt mulighederne for lydisolering fra erhverv.
Hørholmsgade 34 har dårlig belægning på hovedtrappen. Kim får Byens
Tegnestue til at se på det.
JBG 43 får repareret tagpap og brandkam i uge 18. Dette bliver ARI’s
sidste opgave for os.
13. Opdatering fra Erhvervsudvalg.
Der kommer ny lampemand i lampemandens butik.
14. Opdatering fra Kommunikationsudvalg.
Kommunikationsudvalget har haft et møde om den nye hjemmeside.
Næste møde er 21. april.

Kims kone kan evt. hjælpe med at få gang i Wordpress.
Theis sender en besked til AH om at vi skal have sat sedler op i
opgangene, om at GF er udskudt.
15. Dagsorden til GF.
Udskydes.
16. Evt.

