
Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2021, kl. 19:00  
 
Til stede var: Zina, Parthia, Helle, Andreas og Ness. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
  
2) Valg af ordstyrer  
Helle blev valgt til ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt  
I forbindelse med det sidste uvejr er der (endnu) en gang kommet vand ind i tørrerummet i kælderen under 
Ingerslevsgade 148. Vandet kommer ind via bedet. Brian har rettet henvendelse til Niras for at finde ud af, 
hvordan vi løser problemet. Måske skal hele hjørnet graves op. Vi arbejder på at løse problemet, og vil 
løbende holde jer orienteret. 
 
4) Generalforsamling 2022 
Vi er i gang med forberedelserne til generalforsamlingen næste år og har fastsat en dato, som er onsdag 
den 26. januar 2022, kl. 19. Nærmere information følger, når vi nærmer os tidspunktet. 

 
5) Københavns Kommune – sammenlægninger 
Vi er gennem det forgangne års undersøgelse nået frem til at vi kan fortsætte sammenlægninger uden 
konsekvenser for andelskronen og boligafgiften. For at sikre køb og salg af lejligheder har Nord har ændret 
praksis fremadrettet for dette. Kommunen stiller ingen krav til blænding af døre eller opretholdelse af døre, 
dog skal der være minimum en fordør og minimum en bagdør til hver lejlighed. 
 
6) Klager over støj 
Vi får fra tid til anden klager fra andelshavere over støj og generende adfærd hos andre andelshavere.  
Vi opfordrer til, at man i første omgang prøver at klare det selv ved at rette henvendelse til de generende 
parter og prøver at finde en mindelig løsning.  
 
Til alles genopfriskelse er her et par uddrag fra husordenen: 
Børn må ikke lege eller støje på trapper, gange, lofter og i kældre. 
Tekniske hjælpemidler, brusekabiner mv. skal installeres, således at de ikke ved støj eller anden måde er til 
gene for ejendommen eller dens beboere.  
Brug af støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20:00 og 08:00. Anden musik samt støjende 
underholdning må kun udøves, så den ikke er til gene for øvrige beboere. Der må ikke spilles høj musik i 
tidsrummet fra kl. 23:00 til 09:00 på hverdage 
Fortsætter den generende adfærd uden for husordenens ydertidspunkter, kan man klage til politiet og 
bede om at få en kvittering for hver klage, som man kan sende til bestyrelsen, som så kan vurdere 
omfanget af problemet og prøve at finde en løsning på. 
 
7) Varmeapparater 
Flere andelshavere har problemer med varmen. Vi vil spørge viceværten om at han justere på hovedfyret, 
så det tænder ved en højere udendørstemperatur end det er sat til nu. Samtidig vil vi undersøge 
muligheden for at viceværten beser alle varmeapparater i andelsforeningen for at se, om de er luftet ud 
osv. I vil få nærmere at vide om det, hvis det skal ske. 
 
8) Evt.  
Intet under dette punkt. 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 14. november 2021. 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. december 2021. 


