
Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts, kl. 19:30 
(mødet foregik via Microsoft Teams pga. coronavirussen) 
 
Til stede var: Zina, Ness, Parthia, Sine, Sofie, Helle og Andreas. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
I forbindelse med coronavirussen vil der i det næste stykke tid blive gjort ekstra rent på alle håndtag, gelændere og 
balustre i alle opgange. Det gøres af både vores rengøringsfirma og viceværten. Hvis du har symptomer, som de 
bliver beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, henstiller bestyrelsen til at du holder dig fuldstændig inden 
døre og overholder alle de foreskrevne regler herom, så vi minimerer risikoen for smitte. Vis i den forbindelse også 
specielt hensyn, hvis du bruger fællesarealerne (trappeopgange, vaskekælder, gården, tagaltan etc.).  
Og husk: Hold afstand og pas godt på hinanden. 
 
For de der går op i at kunne følge med i deres forbrug har vi en servicemeddelelse: Da vi har fjernaflæselige målere, 
kan du følge med i dit elforbrug løbende helt ned til detaljer om forbrug og pris for hver dag. Dette kan gøres i 
apps’ne ”Watts” (Seas) og ”mit ørsted” (Ørsted). Bestyrelsen er også i gang med at undersøge om der også findes en 
app, der kan måle og give dig viden om dit vand- og varmeforbrug. Hvis den findes, skal vi nok fortælle om dette i et 
af de næste referater. 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at brandalarmer på loftet bliver frakoblet og at der foregår rygning på 
loftet – dette er både en farlig, hensynsløs og egoistisk adfærd, der bør stoppes omgående. Vi gør endnu engang 
opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge indenfor på fællesarealerne. 
 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg, der i det kommende stykke tid vil arbejde på løsninger ifht. lejeboligloven, og dennes 
potentielle virkning på andelskronen. Vi vil holde jer løbende orienteret. 
  
4) Lapning af taget og ved antennehul 
Vi har nu fået lappet forskellige huller på taget og ved antennen, så vores tag er fint igen og nu har ”nul huller” . 
 
5) Brunata 
Som vi har skrevet tidligere, er der stadig nogle der mangler at få skiftet vandmålere, enten fordi de ikke har været 
hjemme, da Brunata kom eller fordi det har været en større opgave at skifte dem. Det har trukket lidt i langdrag, 
også på grund af corona-virussen, men vi arbejder på det. De lejligheder det drejer sig om, vil blive kontaktet på et 
tidspunkt om det fremtidige forløb. Det er Thomas Wulff, der er tovholder på opgaven, så hvis man har nogen 
spørgsmål, kan man kontakte ham på: sgwulff@gmail.com. 
 
6) Kælder- og loftsrum 
Vi har fået en forespørgsel på, hvordan det ser ud med lofts- og kælderrum. Hvis man har nogle spørgsmål 
vedrørende dem, kan man kontakte vores vicevært Brian, der har overblik over alle rummene (og sæt gerne den 
bestyrelsesansvarlige på som cc i mailen (som i dette tilfælde er Ness)). 
 
7) Evt. 
For enden af vores køkkentrapper er der blevet sat plastikkurve op, hvori der ligger bioposer, som alle kan benytte 
sig af. Viceværten vil sørge for at fylde op med poser løbende. Vi henstiller til, at man tager én rulle ad gangen og 
kun benytter dem til bioaffald. Du kan naturligvis selvfølgelig også selv bestille bioposer på kommunens hjemmeside. 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 29. marts 2020 
 
Næste møde er den 22. april, kl. 19.30. 
 


