
Referat af bestyrelsesmøde den 22. april, kl. 19.30 
 
(Mødet foregik via Microsoft Teams pga. coronavirussen) 

 
Tilstede var: Zina, Ness, Parthia, Andreas, Sine, Helle og Sofie. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt 
Vi er stadig i gang med at finde ud af, hvordan vi løser de sidste udskiftninger af vandmålere med Brunata. 
Thomas Wulff vil snart sende information ud omkring det.  
 
Det forventes at Gårdlauget holder generalforsamling den 19. maj. Hold øje med opslag desangående på 
Facebook. 
 
4) Internet 
Bestyrelsen har igennem det sidste år fået flere henvendelser omkring internet af meget ringe hastighed. For 1½ 
år siden opgraderede foreningen sit udstyr til 500/500Mbit (hvilket er meget hurtigt internet). Dårlig/langsom 
internetforbindelse kan skyldes mange forskellige årsager, f.eks. den enkelte lejligheds router/wifi m.m. Men da 
der har været flere henvendelser, har bestyrelsen besluttet at få en tekniker fra Fiberby på besøg for at afdække, 
om der er et problem mere centralt i vores system. De lejligheder, der har problemer med deres 
internetforbindelse, bedes derfor skrive til Ness på NessWs@msn.com, så vi kan få et overblik over problemets 
omfang og de berørte lejligheder. Vi arbejder på at få teknikeren ud imens mange stadig arbejder hjemme for at 
få nemmere adgang til lejlighederne – alle henvendelser bedes derfor tilsendt inden mandag i uge 19.  
 
5) Sikkerhedsprojekter – hjertestarter og brandalarmer 
Foreningen har en hjertestarter, men den har siddet strategisk uhensigtsmæssigt sted og er ikke særlig synlig. I 
forbindelse med optimering af sikkerheden i foreningen har bestyrelsen besluttet at hjertestarteren kommer til 
at sidde bedre for alle, hvis den placeres i gården. Vi får indkøbt et hjertestarterskab, der kan klare vind og vejr, 
og den vil blive placeret ved viceværtens kontor (ved bestyrelsespostkassen), så alle kan finde den og har nem 
adgang til den.  
  
Jævnfør hvad bestyrelsen lovede på generalforsamlingen, har vi fået tre tilbud på intelligente 
brandalarmssystemer, der alle ligger i samme prisleje omkring 200.000 kr. inkl. moms., for udskiftning og 
serieforbinding af alarmer i sektorer (fortrappe, bagtrappe og loft og kælder). Denne opgradering kan være et 
skridt på vejen til et mere sikkert og stabilt system. Vi har dog nogle opklarende spørgsmål til firmaerne i forhold 
til at få det bedst mulige system til vores behov, og bestyrelsen kigger også på budgettering, cost/benefit og 
muligheder for projektets planlægning. Når vi ved mere, vil vi selvfølgelig informere jer om det. 
 
6) Lejelovens nye regler 
Vi er stadig opmærksom på den nye lejelovgivning, som kan få konsekvenser for andelskronen, og skal i den 
forbindelse have en energimærkekonsulent ud og vurdere ejendommen. Vi følger udviklingen løbende. 
 
7) Evt. 
Der er flere småting, der skal ordnes på tagterrassen. Vi vil bede viceværten om at sørge for det generelle 
vedligehold deroppe, herunder også tømning af askebægret, og hænge en skræmmefugl op på gelænderet, for 
at skræmme duer væk. Vi vil også sørge for, at der snarest blive tilsluttet en gasbeholder til grillen, og få sat 
noget håndsprit derop. 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 26. april 2020 
 
Næste møde er den 20. maj 2020, kl. 19:30 
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