
Dagsorden	  til	  bestyrelsesmøde	  nr	  125,	  onsdag	  15.	  oktober	  2014	  
Til	  stede:	  Randa,	  Jens,	  Louise,	  Ilan,	  Marc,	  Theis	  og	  Anne	  Louise	  
Fraværende:	  Snorre,	  Magnus,	  Johan,	  Anne,	  Julie	  og	  Kim.	  
	  
	  
	  

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

2. Opdatering	  fra	  Erhvervsudvalget.	  
Vanishing	  Point	  skifter	  over	  i	  JBS	  45	  kld.	  tv.	  Louise	  har	  vist	  en	  
møbelsnedker	  rundt	  i	  dag.	  Der	  er	  som	  altid	  mange	  henvendelser	  fra	  
interesserede.	  Håndskomageren	  er	  klar	  til	  at	  afstå.	  	  

3. Orientering	  efter	  møde	  med	  Patrick	  og	  Isabella	  om	  budget	  og	  
økonomi.	  
Vi	  har	  ikke	  så	  mange	  penge	  tilbage	  for	  resten	  af	  året.	  Alle	  projekter	  bliver	  
udskudt	  til	  næste	  kalenderår.	  Vi	  har	  lavet	  en	  deadline	  med	  Patrick	  om	  
refinansiering	  af	  vores	  lån.	  Hvis	  BRF	  ikke	  har	  noget	  konkret	  ved	  udgangen	  
af	  denne	  måned,	  så	  skal	  de	  vide,	  at	  vi	  også	  vil	  se	  andre	  steder	  hen.	  Han	  har	  
en	  dialog	  med	  BRF	  om	  at	  omlægge	  vores	  lån.	  BRF	  har	  indikeret,	  at	  de	  
arbejder	  på	  at	  kunne	  overtage	  vores	  DLR-‐lån,	  der	  har	  høje	  bidragssatser.	  	  
Anne	  Louise	  ringer	  til	  Patrick	  og	  aftaler	  et	  møde	  inden	  næste	  
bestyrelsesmøde	  29.	  oktober,	  så	  vi	  kan	  komme	  videre	  med	  sagen.	  	  
Med	  hensyn	  til	  aconto	  varme	  vil	  det	  fra	  2015	  blive	  tilpasset	  de	  seneste	  års	  
forbrug.	  AH	  vil	  forsøge	  at	  nå	  at	  få	  det	  reguleret	  per	  1.1.	  2015,	  hvor	  der	  
også	  kommer	  den	  vedtagne	  huslejestigning.	  

4. Tilbagemelding	  til	  Winsløw	  efter	  dato	  for	  behandling	  af	  Karl	  
Poulsen-retssag	  i	  Østre	  Landsret	  (se	  bilag	  1).	  
Anne	  Louise	  ringer	  til	  Trine	  (Winsløw)	  for	  at	  høre,	  om	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  
for	  at	  fremme	  vores	  sag.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  Trine	  med	  i	  retten,	  da	  det	  er	  en	  
sag	  på	  25	  mio.	  kr.	  Retssagen	  er	  sat	  til	  13-‐14.	  august,	  så	  hvis	  vi	  går	  i	  gang	  
nu,	  har	  vi	  chance	  for	  at	  nå	  at	  se	  på	  tingene.	  	  

5. Lukket	  punkt	  
6. Lukket	  punkt	  
7. Ista	  

Marc	  har	  møde	  med	  Ista	  i	  næste	  uge.	  Techem	  laver	  varmeregnskabet	  for	  
2014.	  Ista	  tager	  over	  i	  2015	  

8. Emner	  til	  næste	  nyhedsbrev.	  
Varsling	  af	  den	  vedtagne	  huslejestigning	  
Regulering	  af	  acontobeløbet	  for	  varme	  
Fugtsikring	  
Gadebelægning	  
Facader	  

	  
	  
	  


