
Referat af bestyrelsesmøde den 10. august 2022, kl. 19:00  
 
Tilstede: Zina, Teiz, Patrick og Helle. 
 
1) Valg af referent  
Helle blev valgt til referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt til ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt 
Det lader til, at bygningen har fået myrer. Viceværten er opmærksom på det og vil se, hvad han kan gøre 
ved det.   
 
Bestyrelsen har overvejet, om gulvet på tagterrassen skulle udskiftes, men det viser sig, at det projekt ville 
blive lidt mere omsiggribende, da det også er nogle af lægderne under gulvet, der er rådne. Til efteråret vil 
vi få undersøgt af en professionel, hvor meget det ville koste at få det hele fikset. For god ordens skyld skal 
vi gøre opmærksom på, at selve tag-altankonstruktionen ikke fejler noget, så det er ikke farligt at opholde 
sig på tagterrassen. 
 
4) Altangruppen 
Der opstod samarbejdsvanskeligheder mellem bestyrelsen og altangruppen i starten af sommeren, og trods 
en længere dialog og et møde, hvor vi prøvede at finde hinanden og en fælles forståelse, endte det 
desværre med, at altangruppen ikke længere ønskede at stå for projektet. Det er naturligvis både vi og 
altangruppen utrolig kede af. 
 
Bestyrelsen vil opfordre til, at hvis der skulle være andre andelshavere, der har lyst til at overtage det store 
forarbejde, som den tidligere altangruppe allerede har udfærdiget, så kontakt os. Herefter kan vi sammen 
fastlægge den fremadrettede proces. F.eks. synes vi det ville være en god idé, hvis en mulig ny altangruppe 
fast deltog i vores månedlige bestyrelsesmøder (ca. en halv time), så vi på den måde kan sikre et godt 
fremtidigt samarbejde.   
  
5) Hul i belægningen ved porten  
En andelshaver har gjort os opmærksom på det hul der er i belægningen i indgangen i porten. Her samler 
der sig ofte regnvand, Distortion-efterladenskaber eller is, når det er frostvejr. Vi vil bede viceværten om at 
undersøge, hvor meget det vil koste at få det repareret. 
 
6) Evt. 
Gårdlauget holder sensommerfest lørdag den 3. september, som alle kan deltage i. Læs mere om 
begivenheden på Gårdlaugets side på Facebook. 


