
Referat af bestyrelsesmsdet den 2. okt.2008
Til st€de fra bestyrelsen: Henrik Jochumsen, (formand), tlanne Kizach, Stina Legene,
Soren Aabling og Lars-Henrik Olsen, (referent).

l. Den omfattende facaderenoverins gAr som planlagt. Portene bliver ogsi malet. Vi
€r en separat r€gning for maling af portrummene og podene, s6 girdlauget kan
bidrage med betalingen. De gule pletter pi fliseme efter facademalingen bliver renset
af.

2. Ksbenhavnerlamoer. De to nye kobenhavnerlamper bliver sat op pi muren foran
n .34 .

2. Udskiftningen afrsr som vi ellers hax planlagt i hele ejendommen, ser nu ud til
ikke at finde sted. De problemer, som Bitten i nr. 36 C og Stina i nr. 36 A har,
skyldes sandsynligvis ikke tering, men fejl ved nogle rorsamlinger. Dem f&r vi nu
underssgt og eventuelt skiftet ud. Hvis der er fejl ved rorsamlingeme vil vi kunne
spaxe €n masse peng€.

3, Beboeme i gavlen ved 36 C har alle sagtja til opsetningen afde nye altaner ved
gavlen af nr. 36 C. Arbejdet bliver nu fremskyndet.

4. Butikken i nr. 34 bliver overtaget af frissrsalonen Stuhr den 15. oktober.

6. Vaskeriet fi:ngerer nu fmt. Der har veret problemer med dankortsystemet, men de
er lost. Ogsi den nye torretumbler er god. Der har endnu ikke veret klager over, at
der nu kun er to vaskemaskiner.

Den 24. november bliver der generalforsamling i vaskerilauget.

7. Nvt fra sasterummet. Der stAr nu 22.564 kr. pi kontoen. En del afde penge vil
bliv€ brugt til indksb af et nyt ksleskab. Der vil ogsa blive indkobt et nyt, stort spejl.

Der har veret problemer med aflevering afnogler efter endt brug. Bestyrelsen
har nu vedtaget, at nggler skal afleveres senest kl. 13 dagen efter sidste ovemau ne.
med mindre andet er aftalt. Afleveres nogleme ikke til tiden, vil man blive opkrevet
for en ekstra ovematning.

Desuden har bestyrelsen vedtaget, at man hefter for en ovemamine. hvis man
ikke bruqer rummet oq ikke har slettet sin bookins pa tavlen.

En del brugere har forsynel sig lidt rigeligt med kokkenruller og toiletpapir. Lad
overskydende papir blive i rummet til gavn for den neste bruger.



8. Nvt fra aardlaueet. Den 4. oktober blev der aftroldt stor arbejdsdag i gArden.
Takket vere Stina er lyset i porten til nr. 36 er nu ordnet, sA lamperne ikke

brender hele dagen.
Hvis man lufter hund i girden, skal man huske at {eme dens efterladenskaber!
Brug storskraldsrummene med omtanke, si de kan blive tsmt til tiden.

Elektronik, dvs. alt med ledninger skal i rummet til det. Der er desuden et rum til
sammenfoldet pap, og et rum til almindeligt slorski'ald. I det rum stAr ogsA et skab til
maling og giftigt affald.

Olsen holder op i girdlauget ved girdlaugets generalforsamling i foriret, og vi
skal finde en aflsser, Hvem har lyst til at stille op til bestyrelsen i girdlauget? Det er
vigtigt, at vi har €n reprasenlant der.

9. Evt.:
Skorstenen over nr. 36 er i en elendig forfatning. Det undersoges, om den kan laves i
stand nu ved hjclp af stilladset foran nr. 38.

Malingen p& kvistene er skallet af. De skal derfor males. Det vil blive gjort
ne ste er.

Generalforsamlinqen er forelsbig fastsat til den 27. november.


