
Referat af bestyrelsesmøde den 9. september 2020, kl. 19.30 
 
Til stede var: 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 
 
Der ligger meget skrald rundt omkring bygningen. Vi har bedt viceværten være mere opmærksom på det og 
fjerne det løbende.  
 
4) Tørretumbler i vaskekælder 
Tørretumbleren i vaskekælderen bliver ved med at gå i stykker. Vi vil i nærmeste fremtid holde et møde 
med Saniva om det.  

 
5) Information fra dsb 
Dsb har sendt information ud omkring etablering af nyt værksted på Godsbanen i forbindelse med nye el-
toge. De forskellige skrivelser er vedhæftet dette referat til information.  
 
6) Fiberby 
Efter at have gennemgået flere lejligheder i samarbejde med Fiberby, er hastigheden for vores wifi blevet 
ret godt. Hvis man stadig har problemer med hastigheden, skal man tage kontakt direkte til Fiberby, men 
man skal også være opmærksom på, at eventuelle opgraderinger, nyt udstyr m.v. skal man selv betale for.  
Der vil inden for nærmeste fremtid komme en brugeroversigt for wifi på vores hjemmeside, hvor man kan 
læse rigtig mange gode informationer, tips m.v. til internetbrug.  
 
7) Nye lamper i opgangene 
Torsdag den 17. september vil der i opgangen i Ingerslevsgade 146 blive opsat 3 forskellige lampeløsninger, 
som man som andelshaver kan komme forbi og se. Man kan komme til ”åbent hus” mellem kl. 19 og 20, 
hvor Ness fra bestyrelsen vil være til stede og tage imod feedback. Fredag den 18. september forventes 
arbejdet at gå i gang og det vil tage 1-2 uger at få alle lamper op. Det vil komme til at støve lidt, og vi 
henstiller til, at man fjerner alle effekter, sko m.m. på hovedtrapperne, så håndværkerne kan komme til.  
Projektet gennemføres hurtigt, da vi på den måde kan være klar til at igangsætte maling af fortrapperne i 
start/midt oktober så vi forhåbentlig har nye, fine opgange klar til jul.  
 
8) Skægkræ 
For dem, der skulle være i tvivl, så er det ikke sølvfisk, men skægkræ der huserer i vores lejligheder. Hvis 
man vil læse mere om det, og hvordan man kan minimere dem, kan man læse mere om det her: 
https://goerdetselv.dk/hus/skaegkrae-er-det-nye-skadedyr-i-danmark 
 
9) Klage over støj 
En andelshaver har klaget over massiv støj i gården i dagtimerne. Bestyrelsen har erfaret, at der er flere, 
der er generet over støj i gården, primært fra børn. Det er specielt i eftermiddagstimerne, hvor der er 
mange børn der leger, råber og spiller bold op af væggen. Der skal selvfølgelig være plads til børneleg, og vi 
må forvente et vist støjniveau. Der er imidlertid en oplevelse af, at støjniveauet er steget. Bestyrelsen vil 
derfor gerne henstille til forældrene, at de er ekstra opmærksomme på det og beder deres børn om at 
dæmpe sig lidt, når bølgerne går højt.  
Vi vil samtidig søge gårdlauget om mulighed for indkøb af støjreducerende legetøj/køretøjer til børn og lign. 
 
10) Evt.  
Intet under eventuelt. 
 
Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2020. 


