
Referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2021, kl. 19:30 (på Teams) 
 
Tilstede var: Zina, Parthia, Ness, Andreas, Teiz, Sine og Helle. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Der var et læk på et af vores rør i varmesystemet, som vi fik lokaliseret og repareret torsdag den 25. 
februar – det var derfor vi lukkede for varmen den dag. Røret var rustet og Brian har derfor kigget alle rør 
igennem i foreningen for at sikre sig, at det kun var det rør, der var rustet. Og det var det.  
 
En beboer henvendte sig, da vedkommende ikke havde fået et loftsrum i forbindelse med indflytning. Det 
er Brian der varetager fordelingen af loftsrum, og vedkommende blev sendt videre til ham, så de kunne 
finde et loftsrum.  
 
I forlængelse af vores kommentarer om klager og nabostøj sidste gang, har vi fundet en fin håndbog, der 
handler om nabostøj, og hvordan man tackler det. Den giver et godt indblik i problematikken, specielt i 
disse coronatider, og har en masse gode tip. Den ligger på vores hjemmeside under fanen ”dokumenter”. 
 
4) Uroligheder i Sigerstedgade 8 
Som nogle måske har oplevet, har der været nogle uroligheder i og omkring en lejlighed i Sigerstedgade 
8, hvilket har gjort mange af os utrygge. Bestyrelsen er bekendt med dette og vi følger udviklingen 
løbende med henblik på at skabe ro og orden igen, så vi kan føle os trygge her i foreningen. 
 
5) Nye byggeregler/arealer ved sammenlægning 
Københavns Kommune har gjort os opmærksomme på de regler og den betydning, som det kan have at 
foretage sammenlægning af lejligheder. Vi er ved at undersøge dette nærmere. Vi arbejder på at få mere 
viden herom i løbet af de næste par uger, hvorefter vi vil kontaktede de andelshavere, som eventuelt vil 
blive påvirket heraf. 
 
6) Stigestrenge 
I forbindelse med en sag, hvor en beboer ville tilslutte sig til de nye stigestrenge, blev det konstateret, at 
arbejdet ikke så lovligt ud. Dette blev undersøgt af en uvildig elinstallatør i flere lejligheder rundt i 
foreningen sidste år. Vi takker alle, der lagde lejligheder til denne undersøgelse. På baggrund af 
undersøgelsen forelagde vi resultaterne for Sikkerhedsstyrelsen som har givet os medhold i, at 
installationen ikke overholder daværende eller nuværende lovgivning. Dette har bestyrelsen forelagt for 
det firma, som udførte arbejdet med stigestrengene, og vi afventer nu svar på det videre forløb. I vil 
løbende blive informeret via bestyrelsesreferaterne om sagens udvikling. 
 
7) Generalforsamling 
Vi holder løbende øje med corona-restriktionerne, og så snart det kan lade sig gøre, vil vi afholde en 
ekstraordinær generalforsamling, som vi håber, kan blive en gang i foråret. Vi holder jer naturligvis 
orienteret når vi har fundet en dato.   
 
8) Evt.  
Intet under dette punkt. 
 
Godkendt af bestyrelsen den 28. februar 2021. 
 
 
Næste møde er den 24. marts, kl. 19.30. 


