
Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2020 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Viceværten har set, at der mangler at blive skiftet 3 lamper i Ingerslevsgade 144. Vi har ekstra lamper, så de 
kan sagtens sættes op, men vi vurderer, at det ikke er strengt nødvendigt, da der er lys nok i opgangen nu. 
Vi overvejer derfor bare at nedlægge dem. Vi vælger den billigste løsning mht. om der skal flere lamper op 
eller om de skal nedlægges.  
 
Vi køber nye opslagstavler til opgangene, som kommer op efter malerarbejdet et færdiggjort. 
  
Udluftningen i vaskekælderen er blevet ordnet og nu fungerer ventilationen igen. 
 
Det er desværre ikke muligt at udskifte låsen på porten, som skraldemændene bruger, og som de ofte 
glemmer at smække, så vi får ubudne gæster. Vi vil i stedet hænge et ”husk-at-lukke-porten” skilt op i håb 
om, at det vil hjælpe lidt på at man husker at lukke porten efter sig.  
 
Der er stadig rod og skrald rundt omkring på fællesarealerne, herunder også på/omkring cykeløerne. Vi vil 
bede viceværten om at rydde op løbende, så der kommer til at se pænt og ordentligt ud. 
 
4) Vedtægter 
En undergruppe i bestyrelsen har gennemgået vores vedtægter fra a-z for at rydde op i dem og opdatere 
dem på nogle punkter. De vil nu blive sendt til administrator, der vil kigge på dem og gøre dem klar til gene-
ralforsamlingen næste år, hvor vi skal stemme om ændringerne.  
 
5) Facaderenovering 
Et par andelshavere (Lina, Stenka, Laust og Lise) har kontaktet bestyrelsen, da de gerne vil oprette en ar-
bejdsgruppe om facaderenoveringen. Det er de selvfølgelig meget velkomne til, og når det bliver et reelt 
projekt, vil de få tilknyttet en tovholder fra bestyrelsen.  
 
6) Renovering af indgangspartier 
Et par andelshavere (Lina, Stenka Laust og Lise) har kontaktet bestyrelsen, da de gerne vil oprette en ar-
bejdsgruppe om mulighederne for at renovere vores indgangspartier (gulve og hoveddøre). Det er de selv-
følgelig meget velkomne til, og når det bliver et reelt projekt, vil de få tilknyttet en tovholder fra bestyrel-
sen. 
 
7) Evt. 
Intet under dette punkt. 
 
Godkendt af bestyrelsen den 8. november 2020 
 
 
 
Næste møde er 2. december 2020, kl. 19:00 


