
Betyrelsesmøde i ABJ onsdag 27. juni 2012.  
 
Til stede: Lars Jensen, Ilan, Sine, John Lademann, Søren, Randa, Fie, Louise, Astrid, Theis og 
Anne Louise. 
Fraværende: Snorre, Martin, Marc, Lothar, Helene 
 

1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde 
Vi holder sommerferie, så næste møde bliver 8. August. Vi håber, at Snorre vil indkalde til 
næste møde. Astrid er dirigent, og Anne Louise er referant. 

 
2) Godkendelse af referater fra møde 71, 72 0g 73. 

Godkendt. 
3) Update omkring Max Bank af 2011. (Lars Jensen) 

Lars Jensen orienterede om situationen og seneste møde. 
 

 
4) Update på fugtsikringssagen. (Lars Jensen) 

Lars Jensen orienterede.  
Lars havde møde torsdag med SBS Rådgivning. BRF og MB har godkendt vores 
entreprenører. Det ventes at projektet kan begynde 1/11-2012. Det betyder, at vi pt. er 
forsinket med halvanden måned. Men i sidste endte skulle vi blive færdige til tiden. 
Forventningen er, at arbejdet går i gang i slutningen af oktober. 

 
5) Gadefest. (Fie) 

Fie har talt med butikker og beboere, der arrangerer gadefesten. Det bliver lørdag 11/8 fra 
10-22. Der er ved at bliver indhentet tilladelser mv. Gadefestudvalget vil gerne have flere 
med. Der kommer et langbord med fælles morgenmad. Vi opfordrer Gadefestudvalget til at 
informere særskilt om arrangementet. Gadefestudvalget har lovet selv at stå for 
oprydningen. Det er en fest for alle, der føler sig hjemme i gaden. 
 

6) Evt.  
- Tilbagemelding fra støjgeneudvalget 

o Louise har holdt møde med Helene og Carsten (administrationen), og er blevet 
enige om at arbejde med tre punkter: 
1. Forslaget fra GF om at finde en løsning for andelshavere i stuelejligheder, der 

bor over erhvervslejemål med alkoholbevilling. 
2. Forslag til opdatering af husorden – på sigt en vedtægtsændring 
3. Instruks for hvordan man klager, og hvordan man informerer om et 

arrangement. 
- I første omgang vil udvalget se på de klager, Carsten har fået ind. De tre måneder, der 

oprindeligt blev nævnt, er ikke realistisk, fordi det kommer til at tage længere tid. 
Desuden er der nok heller ikke en gf før det. I stedet vil vi sørge for at orientere om 
arbejdet løbende. 


