
Referat af bestyrelsesmøde den 16. marts 2022 kl. 19. 
 
Til stede var: Parthia, Andreas, Mathilde, Teiz, Helle og Zina. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Procedurer, forretningsorden og mødestruktur 
De nye bestyrelsesmedlemmer blev sat ind i, hvordan vores bestyrelsesmøder fungerer, forskellige 
informationspapirer m.m., så de kan føle sig godt klædt på som bestyrelsesmedlem. 
 
4) Bordet rundt 
Ikke noget under dette punkt. 
 
5) Rengøring 
Flere har bemærket, at der er lidt beskidt i nogle opgange, både på for-, og bagtrapperne, blandt andet i 
form af indtørrede pletter fra dryppende skraldeposer, der er blevet båret ned, snavs på væggene etc. Vi vil 
derfor henstille til, at vores rengøringsfirma bliver mere opmærksomme på også at løse disse opgaver 
fremover, når de er på ejendommen for at gøre rent.  
 
Da coronaen brød ud for lidt over to år siden, bad vi rengøringsfirmaet om at rengøre gelændre og balustre 
og håndtag på hoveddørene, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Selv om corona nu ikke mere er et 
samfundstruende element, fastholder vi denne ekstra rengøring, da det ikke koster særlig meget mere i 
den samlede regning, samtidig med at det er en god ting for andelen i det store hele. Og vi sætter stor pris 
på, at her er rent og pænt. 
 
6) Vurderingsfirmaet Gaihede 
Bestyrelsen er ikke specielt tilfredse med den service vi får gennem Gaihede, når de vurderer lejligheder 
ved salg. Vi vil derfor undersøge muligheden for at finde et andet og bedre vurderingsfirma. Så snart vi har 
fundet det, vil vi selvfølgelig melde det ud til både andelshaverne og vores administrationsselskab, så de 
ved, hvem vi fremover skal bruge.  
 
7) Evt.  
Næste bestyrelsesmøde skulle, ifølge kadencen, have været den 13. april, men på grund af påsken 
udskydes det til ugen efter – altså den 20. april. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den 20. marts 2022. 


