
Referat / Skjalm Hvide 19. maj 2016 / kl. 19.30 / hos Rannva
Tilstede: Rannva Gammelgaard, Poul Hansen, Bo Olsson, Jesper og Camilla Bølling

Dagsorden 

1 Ulovlig fremlejer

2 Personsag

3 Malernes / Nostalgiet

4 Facaderenovering og altaner

5 Distortion og gården

6 Evt.

Ad 1 Ulovlig fremleje 

Der er to ulovlige fremleje-sager kørende for øjeblikket. I begge tilfælde er der tale om at lejlighederne ifølge andelsbolig-haverne bliver 

“lånt” ud. Men facts er at de to andelshavere overhovedet ikke har boet i deres lejligheder, og der er jo bopælspligt. Advokaterne er nu 

sat på begge sager og de har fået skriftlig besked om at de har bopælspligt. Vi holder også i bestyrelsen øje med om der foregår ulovlig 

fremleje i de to lejligheder. 

Ad 2 Personsag

Sagen drøftet grundigt. Eksklusion pr.1.9.16 besluttet.

Ad 3 Malerne / Nostalgiet

Poul har været i forhandling med maleren, og der er nu lavet en tillægsaftale til alle hans kontrakter, hvor der står, at ved ejerskifte stiger

boligafgiften med ca. 5% og 3% løbende hvert år. 

Nostalgiet kører fint, og den uro, der tidligere har været om aftenen er nu væk. Vi skal dog være opmærksomme på, at de nu står 

udenfor på gaden og renoverer deres møbler. Det er fint nok indtil videre, men hvis det bliver mere omfattende, må vi tage fat i dem. På 

sigt er det meningen at Nostalgiet overtager alle lokalerne efter maleren.

Over sommeren er det desuden planen, at der kommer en isbutik på Boulevarden.

Ad4 Facaderenovering og altaner

Peter Thorgaard (arkitekten) kommer i løbet af maj og kigger på facaden med henblik på at lave et oplæg (tegninger) til en ny 

kommende facade (ud mod Sdr. Boulevard).

Vi har også talt om altaner med Peter Thorggaard. Der er stemning for altaner, der går rundt om hjørnerne i de lejligheder, der skal have

altan. Vi tager kommunen med på råd tidligt i dette arbejde.

Ad5 Gården og distortion

Gårdmanden har fri dagen efter distortion (torsdag d. 2. juni 2016). Jesper er hjemme og kan hjælpe med at spule. Vi laver et evt. et 

opslag, som informerer om at gårdmanden ikke er i ejendommen, og vi opfordrer derfor beboerne til at være med til at gøre rent i 

opgangene og porte og desuden sørge for at holde dørene lukket på selve aftenen. 

Ad 6 Evt. 

Camilla orienterer om arbejdet med Fiberby, som vi overgår til den 31. maj 2016

Herefter afsluttedes mødet. 

Referent: Camilla Bølling


