
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 155, onsdag 24. februar 2016 
Tilstede: Marc, Susanne, Ilan, Kim, Randa, Magnus, Hanne, Kristoffer og Anne Louise.  
Fraværende: Julie (Barsel), Carsten, Johan, Louise (barsel)  
 

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde. 
Anne er referent, Randa ordstyrer. Referater er godkendt. 

2. Status på Hjemmesiden  
Marc beretter, at der er intet nyt. 

3. Opdatering på sagen mod Karl Poulsen 
Airbnb 
Ilan vil komme med en indstilling til næste møde. 

4. Budgetopfølgning 
Kim gav en kort orientering. Det gav blandt andet anledning til at vi sætter 
vedligeholdelsesplanen på som et punkt til næste gang. 

5. Generalforsamling og beretning 
Kun to har afleveret deres beretning. Vi sætter nu en ny deadline 2. marts for aflevering til Anne 
Louise. Hun har dermed et par dage til at skrive det sammen og sende det ud, så vi alle har et par 
dage til at læse teksten igennem, så vi kan diskutere eventuelle ændringer og tilføjelser. 

6. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 
a. Stop for forældrekøb. Vi har diskuteret punktet en del, og skyder vedtægtsændringen til 

hjørne. 
7. Forslag fra bestyrelsen til punkter på generalforsamlingen i øvrigt 
8. Erhvervslejer og afståelser (Erhvervsudvalget) 

Vi sætter det på som punkt under Erhvervsudvalgets nye strategi for udvalget. 
9. Jægersborggade bliver offentlig vej og dermed betalingszone (Carsten og Ilan) 

Vi bliver offentlig vej og det betyder betalte parkeringspladser. Ilan og Carsten er ved at se på 
sagen. Vi rykker punktet til næste gang.  

10. Duelort på bagtrappe 
Vi får bestilt rengøring i den pågældende bagtrappe. 

11. Opdatering fra Erhvervsudvalget 
12. Opdatering om drift 
13. Opdatering fra Kommunikationsudvalg 
14. Opdatering fra kontakt bestyrelsen 

Musiksmag har fået tilladelse til en release party med en lille koncert 15. marts  
15. Opdatering fra Byggeudvalg 

Vi er i gang med etape 5 i fugtsikringen, som vedrører tre lyskasser, pumpebrønde og sålbænke. 
Der mangler lidt varme i luften, så støbningerne kan blive lavet. 

16. Det nye bestyrelseslokale 
Lars Gravesen rykker ud fra sit lejemål per 31/3, og herefter kan bestyrelsen rykke ind.  

17. Årshjul – oplæg fra Kristoffer 
Kim og Kristoffer taler sammen. Vi sætter punktet på igen efter GF. 

18. Klimaudvalg (Kristoffer) 
Klimaudvalget kommer på som et punkt på dagsorden på GF. 

 
 


