
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  nr.	  129,	  onsdag	  10.	  december	  2014	  
Til	  stede:	  Anne,	  Julie,	  Kim,	  Johan,	  Theis,	  Ilan,	  	  Randa	  og	  Anne	  Louise.	  Samt	  Martin	  
fra	  AH	  (til	  og	  med	  pkt	  2)	  	  
Fraværende:	  Marc,	  Louise,	  Jens	  og	  Snorre.	  
	  

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

2. Møde	  med	  Martin	  fra	  ARI.	  	  
Vi	  talte	  bl.a.	  om	  fugtsikring	  og	  om	  ARI’s	  vurderinger.	  	  

3. Facader	  	  
Byggeudvalget	  tager	  inden	  jul	  et	  møde	  med	  Stig	  fra	  SBS	  og	  Martin	  fra	  ARI	  
om	  fugtsikringssagen,	  herunder	  facaderne.	  	  	  

4. Lukket	  punkt	  
5. Opdatering	  vedr.	  BRF	  

Vi	  har	  møde	  med	  BRF	  på	  næste	  onsdag.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  så	  mange	  som	  
muligt	  fra	  bestyrelsen	  møder	  op	  til	  mødet	  med	  BRF	  onsdag	  d.	  17	  kl.	  17.30	  
på	  kontoret	  i	  her	  i	  JBG.	  	  

6. Opdatering	  fra	  Byggeudvalg	  
Vi	  skal	  tage	  stilling	  til	  om	  vi	  skal	  bygge	  skur	  til	  redskaber.	  Vi	  igangsætter	  
ikke	  noget	  skur	  her	  på	  denne	  side	  af	  nytår.	  	  

7. Tilbud	  fra	  Byens	  Tegnestue	  (se	  medsendte	  tilbud)	  
Vi	  tager	  imod	  tilbuddet	  fra	  Byens	  Tegnestue,	  men	  kun	  på	  undersøgelse	  af	  
tagene.	  	  

8. Opdatering	  fra	  Erhvervsudvalg	  
Hjørnet	  v/Stefansgade	  er	  i	  proces.	  
Husorden	  for	  erhvervsdrivende	  er	  fortsat	  i	  proces.	  	  

9. Opdatering	  fra	  Kommunikationsudvalg	  
Julie	  skifter	  til	  Kommunikationsudvalget	  fra	  Salgsudvalget.	  	  

10. Opdatering	  fra	  Salgsudvalg	  
Randa	  fortæller,	  at	  det	  er	  stressende	  at	  sidde	  i	  salgsudvalget.	  Der	  er	  pres	  
fra	  andelshavere,	  der	  står	  midt	  i	  en	  salgssituation.	  

11. Evt.	  
Vi	  har	  brug	  for	  at	  få	  talt	  om	  fremtiden.	  Som	  det	  ser	  ud	  nu,	  har	  vi	  rigtig	  
meget	  at	  lave	  i	  bestyrelsen	  og	  vores	  udvalg.	  Det	  er	  svært	  at	  nå	  alle	  
opgaverne.	  Vores	  møde	  skal	  handle	  om	  os	  og	  vores	  samarbejde	  med	  AH.	  
Mødet	  skal	  munde	  ud	  i	  en	  udmelding	  fra	  bestyrelsen	  på	  
generalforsamlingen	  i	  april.	  	  
Jens:	  Har	  i	  dag	  solgt	  sin	  lejlighed	  og	  er	  udtrådt	  af	  bestyrelsen.	  

	  
	  
	  

	  


