
Skjalm Hvide A/B / Bestyrelsesmøde 23. maj 2017 20.30 - 22.30  / 
afholdt hos Ranva /  
 
Tilstede: Ranva Gammelgaard Poulsen, Bo Olsson, Jesper Thomsen, Poul Hansen og 
Camilla Bølling (referent). 
 
Altan-arbejdet 
Vi har fået et nyt, endeligt revideret tilbud på altanarbejdet på hjørnesiderne fra altan.dk. den 
månedlig afbetaling ved optagelse af lån bliver lige omkring 1.000 kr. for hver andelshaver, 
der optager altan-lån. 
Det besluttes, at vi siger ja, og går videre med tilbuddet, så vi kan komme i gang omkring 
august måned i år. 
Poul tager fat i Nykredit med henblik på lånefinansiering til andelshaverne og det videre 
arbejde.  
 
Skadedyr 
Der er konstateret væggelus i en af lejlighederne i foreningen. Andelshaverne har kontaktet 
skadedyrsbekæmpelse, og nu bliver ca. 9 lejligheder omkring den lejlighed, hvor det er 
konstateret, sprøjtet. Andelsforeningen betaler omkostningerne. 
Der er også konstateret husklaner i en anden lejlighed. De generer i de omkringliggende 
lejligheder, især hos underboen. Det er en alvorlig sag, og gulvbrædderne skal måske 
brydes op. Poul orienterer om, at der arbejdes på, at KBHs Kommune dækker 
omkostningerne, da de også er inddraget i den pågældende andelshavers situation.  
 
Afløb  
To afløb fungerer ikke.  
Problemet med det ene afløb er, at det drypper ned til underboen, når der tages bad.  
Poul er i skriftlig kontakt med andelshaveren, der klager, og han har gjort opmærksom på, at 
andelshaveren selv er ansvarlig for at få bragt sagen i orden med den andelshaver, som har 
problemer med afløbet.  
Der er ingen, der vil betale. Vi må sætte arbejdet igang af hensyn til bygningens tilstand og 
sende regningen til andelshaveren. Det skal komme i orden.  
Det kan evt. ende med, at vi indkalder andelshaverne til møde. Poul går videre med sagen. 
  
Det andet afløb giver også problemer, hvor der drypper vand ned fra andelshaverens 
badeværelse og ned i kælderen. Andelshaveren har planer om at lave nyt bad, så det 
problem bliver løst indenfor en overskuelig tid.  
 
Toiletter 
Jesper har været rundt sammen med Søren R. og kigge på de væghængte toiletter. 
Problemet med toilettet er, at man mange af stederne ikke kan komme ind til toilettet 
(ventilen og samlingerne) 
Forslag er, at vi stiller et krav til andelshaverne om, at der fremover ved etablering af nyt 
væghængt toilet skal konstrueres med en besigtigelses-lem. Dette besluttes, og Poul skriver 



det med ind i det kommende nyhedsbrev, som sendes ud til andelshaverne. Jesper går 
videre med denne besked til Søren R, da der nu er klarhed. 
 
 
 
Facade belysning 
Der er kommet pristilbud på belysning (LED belysning / Alu Skinner ud fra erhvervslejemålet 
på Boulevarden). Det er svimlende dyrt. Det besluttes derfor, at vi blot skal have sat 
belysning på udfor opgangene samt ud foran biograf-partiet samt ud foran det runde vindue.  
 
Lejlighedssalg 
En andelshaver har forespurgt om lån til indfrielse af altan i forbindelse med lejlighedskøb. 
Dette kan foreningen ikke hjælpe med.  
 
En anden andelshaver ønsker at få vurderet lejligheden. Det er en lidt særlig sag, da der har 
været en del ombygninger, hvor der mangler en del bilag . Det må de få en ekstern 
vurderingsmand ud. Poul går videre med sagen og vurderingen. 
 
AirBnb 
Drøftelse omkring AirBnb situationen. Der er en del andelshavere, der lejer ud. VI holder øje 
med sagen. Bestyrelsen beslutter en fem-ugers regel (ligesom nabo-foreningen). Camilla 
laver et oplæg til ordensregler, der kan hænges op i opgange og lægges på hjemmesiden. 
Vi tager desuden punktet med op på den kommende ordinære generalforsamling.  
 
Status på udvalgsarbejdet / andelskrone spørgsmålet 
Poul giver en status: Der har været afholdt møde i udvalget, som består af Poul, Tobias, Lis, 
Bastian og Flemming. Der diskuteres forskellige modeller. Bastian arbejder lige nu på nogle 
konkrete regne-modeller, som han har med på det kommende udvalgs-møde. Herefter er 
der aftalt endnu et møde, inden der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  


