
Referat af bestyrelsesmøde den 30. juni 2021, kl. 19:00  
 
Til stede var: Sine, Ness, Helle, Andreas, Zina, Parthia. 
  
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt 
 
Vi har lige nu to forsikringssager kørende pga. vandskader, men der er styr på det, og vi forventer, at de kan 
afsluttes i løbet af sommeren. 
 
Tilde, Eline og Lise Birgens vil gerne være ny altangruppe. Bestyrelsen hilser det velkomment, og har bedt 
dem tage kontakt til Karin Kynde, der tidligere også havde med det at gøre. Samtidig har vi inviteret 
altangruppen med til første bestyrelsesmøde efter ferien, for at vi kan hilse på hinanden og aftale 
nærmere.  
 
4) El-stigestrenge 
Som vi også oplyste på den ekstraordinære generalforsamling, er det el-arbejde (el-stigestrenge) vi fik 
foretaget for nogle år siden desværre mangelfuldt og på nogle områder ulovligt. Det fandt vi ud af ved en 
lidt af en tilfældighed, da en andelshaver skulle have ændret på sine elinstallationer i sin lejlighed i 
forbindelse med en ombygning. Vi fik efterfølgende en autoriseret elektriker til at kigge det igennem og han 
fandt mange graverende fejl og mangler. Derefter kontaktede bestyrelsen Sikkerhedsstyrelsen og 
fremsendte en rapport med billedmateriale og diverse dokumentation, for at få deres vurdering af arbejdet 
og de sendte en repræsentant ud for at se på installationerne.  
 
Vi har netop modtaget Sikkerhedsstyrelsens afgørelse, hvor de har givet os et påbud om at få udbedret 
disse installationer senest den 28. juli. Bestyrelsen vil selvfølgelig gerne imødekomme påbuddet, men 
fristen er meget snæver, da det ligger i sommerferien, og det derfor kan være svært at få adgang til de 
berørte lejligheder, få håndværkere ud osv. Samtidig skal vi også have vurderet, hvorvidt der bliver tale om 
en erstatningssag mod den håndværker der dengang udførte arbejdet. Vi har kontakt til Nord’s advokat, 
der vil hjælpe os i tilfælde af det. Vi vil samtidig bede Sikkerhedsstyrelsen om udsættelse af påbuddet.  
Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret om udviklingen i sagen – ikke mindst hvornår og hvordan 
udbedringen af elinstallationerne bliver løst. 

 
5) Brandalarmer 
Der blev stillet mange gode spørgsmål til de kommende nye brandalarmer på den ekstraordinære 
generalforsamling. Ness er i gang med at undersøge disse, og så snart vi ved mere, vil vi orientere om det. 
Èt af spørgsmålene er vi allerede blevet klogere på, nemlig at det vil være muligt at kunne afbryde systemet 
midlertidigt i 10 min, hvis det går i gang pga. os fra et køkken eller lignende (så udluftning kan ske, inden 
systemet slår til igen). Bestyrelsen har indhentet nye tilbud, og vi forventer at projektet vil blive gennemført 
i sidste kvartal af året. 
  
6) Evt.  
Intet under dette punkt. 
 
Bestyrelsen holder sommerferie i juli og noget af august måned. Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 5. juli 2021. 
 
Næste møde er den 18. august, kl. 19 


