
Bestyrelsesmøde / A/B skjalm Hvide 
Tilstede / 29. august 2017 / 19.30 - ca. 22.00 
Rannva, Poul, Jesper, Bo, Camilla (referent) / afholdt hos Jesper 
 

1. Evaluering af generalforsamlingen 
2. Altaner på hjørnerne 
3. AIRBNB og initiativer i forbindelse hermed 
4. Væggelus 
5. Målere på varmt vand? 
6. Renovation/bioaffald 
7. Diverse meddelelser, bl.a. fra Gårdlauget 

 
Ad 1. Enighed om at den ekstraordinære gen.forsamling gik godt.  
Opskrivningen med de nye værdier træder i kraft pr. 1. sep. 2017 . 
 
Ad 2. Altaner på hjørnerne  
Det går langsomt fremad med altan.dk. De er i gang med detailprojektering. Indenfor en 
måneds tid skulle vi gerne have en endelig byggetilladelse. Vi skal optage lån til projektet, og 
Poul har talt med Nykredit. Vi kan få lånet på samme vilkår som vores øvrige lån (2,5% over 
30 år) og lav bidragssats. Den månedlige ydelse kommer til at ligge på ca. 1.000 kr. for hver 
enkelt andelshaver.  VI skal lave kontrakt med alle andelshaverne, der skal have lån. Prisen 
for hver enkelt altan bliver ca. 217.000 kr.  
 
Ad 3. En diskussion frem og tilbage omkring AirBNB. Henover sommeren har der været et 
stigende antal udlejninger. Og også en del gener. Der er både for og imod blandt 
bestyrelsen. Der er kommet en klage fra en andelshaver. Det besluttes, at vi indkalder 
bestyrelsen fra Sigersted samt Gårdlauget til et møde, hvor vi skal drøfte situationen og evt. 
samlet indkalder til medlemsmøde med henblik på at få en afklaring på, hvor de enkelte 
andelshavere står i forhold til AirBNB og om, hvilken fremtid AirBNB skal have i vores 
foreninger. Poul følger op på sagen og melder tilbage.  
 
Ad 4. Væggelus. Store problemer med bekæmpelsen, fordi andelshaverne ikke har afleveret 
nøgler, og det har bevirket at skadedyrsbekæmpelsen ikke har kunnet kommet ind. Det 
betyder at det er blevet meget dyrere (flere tusind kr. dyrere). Den store ekstra-regning 
burde gå videre til de enkelte andelshavere, der ikke har holdt deres aftaler. Det er ikke i 
orden.  
 
Ad 5. Målere på varmt vand 
VI har fået et tilbud på at få individuel vandmåling op fra Clorius. Det er ikke noget vi 
umiddelbart går videre med, men Poul vil i den forbindelse bede Søren Rasmussen om at 
der bliver lavet en ny oversigt over hvor mange badeværelser, der er i hver enkelt lejlighed. 
Vi bruger generelt meget meget lidt vand i foreningen, da vi er gode til at skifte folks toiletter, 
når de er gamle og løber osv. Stor ros til Søren Rasmussen for det.  
 
 
 



Ad 6. Renovation / bioaffald 
Vi betaler for mange containere til restaffald, og det er ikke længere nødvendigt, da 
ejendommene sorterer i mange forskellige typer, bl.a. det nye bioaffald.. Det besluttes at vi 
prøver at afbestille nogle af containerne. Der er heller ikke så meget brug af papircontainere, 
så dem kan vi på sigt evt. også skære ned på.  
Der er stor tilfredshed med de nye bio containere. Husk at poser kan bestilles direkte via 
Københavns Kommunes hjemmeside.  
 
Ad 7. Gårdlauget / diverse med. 
Peter bruger generelt utrolig meget tid på at sortere affald i storskrald, og der der bliver stillet 
alt for meget ned, som folk faktisk selv skal køre på genbrugsstationen (Vasbygade). Nogle 
stiller bla. store køkkener ned i storskrald uden at pille det fra hinanden. Det er et alt for stort 
arbejde for Peter og slet ikke hans bord.  
Da Gårdlaugets kasserer er sygemeldt, betaler Skjalm Hvide foreløbig fakturaer og 
lønninger til Gårdlauget. 
 
 
 
 
 
 
 


