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L. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste mude

3. Meddelelser fra onsvorsomrdder

4. Henvendelser fra andelshovere

5. Verserende sager

6. Bestyrelsens prioriterede opgaveliste

7. Evt. og naste m4de

Deltagere: Kim, Casper, Jonas og Nicolas

Afbud: Casper, Krist ian

L. Godkendelse of dagsorden:

Godkendt  uden bemerkninger

2. Godkendelse of referot fra sidste m4de:

Godkendt  uden bemarkninger

3. Meddelelser fra onsvarsomrdder:

a.  Formand

i. Projekt tag(o)

Er blev orientere om fremdrif t

i i .  Besti l l ing af nogler(o)

Besti l le direkte ved administrator fremover. Hjemmesiden er opdateres Casper
i i i .  Besti l l ing af vaskekort(o)

Besti l le direkte ved administrator fremover. Hjemmesiden opdateres af Casper
iv. Afhentning af n6gler t i l  beboerrummet ved udlejning(ol

Den kan afhentes ved Kaffebaren. Hjemmesiden opdateres af Casper
v. Krydsfelt Fiberby(o)

Vi har f iet udbedret el forholdet, si  vi  overholder kontrakt vi lkirene .
vi .  Salg af andele, Flensborggade 35, 4tv(o)

Sagen blev dr@ftet. Vinduer er ikke en individuel forbedring, da foreningen har
t i lbagebeta l t  ind iv iduel le  16n t i l  beboerne.

vii. Hdndverkerlisten -T@mmer (495/395) oe EL(375/4Z51rot

Casper opdatere hjemmesiden, s6 det fremg6r at bestyrelsen ikke er ansvarl ig
forarbejdet, det er andelshavere selv.

b. Nestformand
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i. HoveddOr Sankelmarksgade 2(o)
DOrbl ikket er blevet ordnet af l6sesmed

i i .  Fel lesarbejde d.4.  maj .  k l .  12- i .6 :30
Planlegning af arbejdsopgaver, samt koordinere indkOb mv.

c. Bestyrelsesmedlemmer

i.  Kim har for mange bolde i  luften mht. HD studie , arbejde osv. sd han bl iver nod t i l
at priori tere. Kim orienterede derfor bestyrelsen om at han treder t i lbage som
bestyrelsesmed lem ved neste ge ne ra lforsa m I ing.

d.  Suppleanter

i .  intet

4. Henvendelser fra ondelshavere:

a. Nabokonfl ikter, Klager, skrald pi bagtrapperne, steg, hund og rarm
b. Henvendelser i f t .  fel lesarbejde

Bestyrelsen har oplyst at det er pl igt arbejdet, som er vedtegtsbestemt. Yderl igere er de
500,- vedtaget pd generalforsamling.

c. Fej l  pi  opkrevning af bol igafgif t .  Der blev orienteret om losningen af problemet.
d. Fel lesarbejde, herunder fej l  i f t .  Dennis Schmidt og Rasmus Byg(t) der f6r t i lbagefOrt 500, da

de fakt isk deltog

e. Dennis og Sara de fdr t i lbagefOrt penge for leje af beboerrum som er fej lopkrevet

5. Verserende sager:

a. Vandskade 6L, de to skader er udbedret og kelderen er nu t@r igen. Flensborggade 33, 35
b. Sankelmarksgade 6, Eski ld, strom og VVS skal lovl iggores inden for 1,4 dage.
c. Mundtl ige henvendelser vedr. Fisken brugere. Der er forsat udfordringer med

andelshaverne kan fo le s ig  t rykke n i r  de skal  ind gennem por ten.  Andelshaverne er  k lar
over at de r isikere skul le vidne i  retten, hvis det kommer s6 langt, derfor tgr de ikke skrive
skri f t l ige klager. Bestyrelsen har opfordret t i l  at klage og meddelt vi  nok skal st6tte op om
andelshaverne. Men f lere andelshaverne de er t i lsyneladende bange for repressal ier,
serl igt fordi de ofte har problemer ndr de m@der grupper af 3-6 personer. Bestyrtelsen
besluttede at bringe punktet op pi generalforsamling.

6. Bestyrelsens prioriterede opgaveliste:

a. Status pi

i .  Udkast t i l  dagsorden for generalforsamlingto)

i i .  Vedtegts- og husordensandringer(o)
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ii i .  Regnskab(o)'I: ;:ffi:'fiil;,::?;ll"',"''

7. Kemisk rens/ elektrolyse af varme anleg

2. Service pi vaskemaskiner

vi.  Altan byggesyn, indkalde Altan DK t i l  L irs byggesyn(o)

vi i .  Justering af vaskepriser, si  prisen dakker afskrivning (f inansiere indkpb)(o)

vi i i .  Pris for internet skal dekke vedl igeholdelsesudgifter(o)

ix. Pris for TV grundpakke ved Yousee skal dakke vedl igeholdelsesudgifter(o)

x. Bestyrelsen gennemgir kontrakter i takt med at de fornysto)

xi.  Beboerrum, reng@ring og udlejning(o)

7. Evt. og neste m4de:

ln tet
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