
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 14/1/2020

Deltagere:
Sascha Mauel (st.tv.)
Vilfred Schmidt (kl.th.)
Charlotte Heikendorf (kl.tv.)

Referant: Charlotte

1. Beslutning: Punkterede ruder v/ Sascha
Der skal skiftes 6 ruder pga. punktering. 1.tv.  vil gerne have skiftet et rude til klart glas i 
badeværelset. 3 ruder mangler nye isoleringslister

Diskussion om hvorvidt ruderne, der har problemer med isoleringslister, skal betales af foreningen 
(udskift af punkterede ruder betales af foreningen)
Jf. §9 i Andelsforeningens vedtægter skal foreningen stå for udvendig vedligehold inkl. vinduerne, 
derimod står andelshaveren for indvendig vedligehold. Dette er forsat til diskussion i bestyrelsen.
Derfor spørger vi en tømrer om karmene er skadet pga. vinduerne – hvis det er tilfældet, så 
betaler andelsforeningen.

Vi påtænker at lægge penge til side for skift at alle ruder på senere tidspunkt, idet ruderne er fra 
1980erne.

Sascha tjekker med glarmesteren, om han kan skaffe en tømrer – og hvor meget det bliver.
Derefter startes processen og bestyrelsen har hermed sagt god for det.

Tilbud kommer fra Glarmester Christian Arslev ApS. Prisen er 395 eksl. Moms per time (der 
påregnes en halv time til 3 kvarter per rude.

2. Drøftelse: Udskiftning af sikringer til ”knap” på fællesrelæet i kælderen
Sparket til hjørne, da der er meget lidt spænding på fællesrelæet (som kun holder lamperne i 
gangen).

3. Drøftelse: GDPR-sikring af foreningens papirer i kælderen
Der købes et skab og ryddes op ved lejlighed.

4. Drøftelse: Nye ydredøre i kælderen
Tømreren er klar til at gå i gang. Pris omkring 22.000 kr. inkl. moms for begge døre.
Vilfred siger ja tak til tilbudet.
Sascha beder denne tømrer om tilbud ift. udskrift af karme i vinduerne.

5. Drøftelse: Indhold til forårets arbejdsdag
- skifte og male stakit foran
- sætte husnumre op foran
- nyt batteri til robot plæneklipperen



- eventuelt lægge flere fliser på fælles terrassen

Bestyrelsen beslutter at generalforsamling lægges på et tidspunkt før påske og arbejdsdag efter 
påske.
Charlotte finder datoer. 

6. Eventuelt
Skal gøre: 
- en tagsten er faldet af. Charlotte ringer til forsikring.
- skifte pære udenfor døren til bygningen
- Røgalarmer: på 1. sal skal skrues op eller evt. limes en røgalarm op. Vi starter med at tage den ned
så det ikke ødelægger tapetet. Sascha er ansvarlig for det. Laves på arbejdsdag.

Besluttes på generalforsamling
- Valuarvurdering til maj 2020

Kl.th. ønsker at udleje et værelse. Bestyrelsen godkender dette.


