
Referat / Bestyrelsesmøde i A/B Skjalm Hvide 13. marts 2017 / kl. 
19.30 
 
Tilstede: Bo Olsson, Poul Hansen, Rannva Gammelgaard, Jesper Thomsen, Camilla Bølling 
(referent) 
 
Dagsorden 
 

1. Generalforsamlingen 
2. Opfølgning på verserende sager 
3. Evt 

 
Ad 1. 
Generalforsamlingen 
Praktisk: Bo køber drikkevarer, Rannva sørger for brød osv., Camilla sørger for 
stemmesedler, Jesper & Bo sidder i døren. Vi mødes en time før og stiller op. 
 
Herefter gennemgang af de indkomne forslag samt drøftelse af det kommende lån, der skal 
optages til de kommende altaner.  
På baggrund af et af de indkomne forslag besluttes det enstemmigt i bestyrelsen at lave et 
ændringsforslag til dette forslag.  
Poul laver ny medlemsliste.  
 
Ad 2. 
Opfølgning på verserende sager 
 
Aftalen med den nye ejer af erhvervslejemålet (ramme-butikken) på Sdr. Boulevard er 
kommet på plads, og bestyrelsen tager ned og hilser på den nye ejer torsdag d. 16. marts 
2017.  
 
VI har fået renset tagrender med lift. Ved hjørnet nr. 1. var meget vådt og fugtigt. Ved de to 
hjørner på Sdr. Boulevard kommer der mange blade og skidt og det er svært at holde rent. 
Nu er hele ejendommen tjekket igennem og tagrender renset, men det er noget vi skal være 
ekstra opmærksomme på fremadrettet.  
 
Der er kommet to henvendelser i nr. 1 om at der skal laves bad. Der er i den forbindelse en 
udfordring omkring koldtvands-stigestrenge, som er sat til at skulle skiftes generelt i hele 
ejendommen inden 2020. Det bliver evt. aktuelt at få den ene koldtvands-stigestrenge skiftet 
allerede nu i nr. 1. Der følges op på sagen.  
 
Altaner: Det er fortsat planen, at der skal laves altaner i indeværende år. Der arbejdes lige 
nu med et projekt om at bruge bambus som gulvbelægning. Projektet er puttet i budgettet.  
 
Facade-projektet ud mod Sdr. Boulevard skrider fremad. Der er i den forbindelse opstået 
forskellige problemer, bl.a. kloakbrønd ude foran  nr. 77, som har skulle repareres, div. 



gulvudbedringer, ekstra el-arbejde. Der sættes også belysning op på udvalgte steder. 
Facadeprojektet forventes afsluttet omkring påske.  
 
Der er kommet en henvendelse fra en andelshaver, som egentlig er kommet til gårdlauget, 
men som hører til i bestyrelsesregi (adgangsveje). Forslaget behandles herefter. 
Andelshaveren ønsker at vi får nøgler, der låser indefra i portene i gården. Dette for at øge 
trygheden og undgå ubudne gæster, der skaber uorden. Bestyrelsen drøfter forslaget, og det 
besluttes, at det ikke er en løsning, vi går videre med. Vi opfordrer folk til at huske at låse 
porte efter sig.  
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der er nogle, der går og slukker for strømmen i 
gruppetavler i vores opgange. Der var f.eks. for nylig afbrudt for nogle tv-signaler, sikringen 
var skruet ud m.m. Det er ikke første gang, det er sket, og det er noget vi vil være 
opmærksomme på fremadrettet. Vi henstiller til at folk ikke rører ved disse tavler.  
 
Ad 3.  
Evt. 
 
Der er kommet ny lovgivning,  så hver enkelt andelshaver er ikke længere forpligtet til at 
betale 195 kr. for kabeltilslutning.  Hvis man ikke ønsker at være tilsluttet kan man skrive til 
Poul Hansen.  
 
Der er en sætningsskade i nr. 77. Der har været lavet reparationer på den før, men der skal 
kigges på det igen. Poul går videre med det, og gør Søren opmærksom på det.  
 
Poul oplyser: Tre andelshavere er igang med at indhente materiale, billeder og gode 
historier om foreningen, så vi kan få foreviget foreningens lange historie. Der opfordres til at 
komme med billeder og andet materiale, hvis man har det liggende.  
 
Der står mange ting og sager rundt omkring i kældre, lofter, cykelrum osv. Vi opfordrer folk til 
at man får ryddet op og ud.  
 
 
 
 
 


