
 

Referat / Bestyrelsesmøde 24. oktober 2017 / kl. 20 - 22.30 A/B Skjalm Hvide / afholdt 
hos Rannva Gammelgaard Poulsen 
 
Til stede: Poul Hansen, Rannva Gammelgaard Poulsen, Bo Olsson, Jesper Jul Thomsen, 
Camilla Bølling (referent) 
 
Dagsorden 
 

1. Lejlighedssalg  
2. Arbejder i ejendommen 
3. Airbnb 
4. Evt. 

 
Ad 1.  
Lejlighedssalg / der er nu sat to lejligheder til salg. Begge lejligheder trænger til en kærlig 
hånd. Der er allerede folk, der henvender sig, så vi forventer at der bliver rift om lejligheden.  
 
Ad 2. 
Igangværende arbejder på ejendommen 

- Tagskade ved nr. 2 (på hjørnet), som Bo har opdaget. Der skal et stillads op for at 
arbejdet kan udføres. Det påbegyndes hurtigst muligt.  

- Vi har haft lift i gården, fordi der ligger alt muligt i tagrenderne, men de er nu blevet 
renset. - Der er en defekt grundvandspumpe, som skal skiftes. Poul er på sagen.  

- Stor graffiti-skade i forbindelse med et arrangement i Absalon. Absalon har sendt et 
firma ud, som har fjernet det. Absalon dækker skaden økonomisk. Der mangler dog 
stadig at blive fjernet noget af det. Vi afventer. 

- Vi er igang med at omlægge de fleste af vores energi spare-pærer til led-pærer. Det 
er meget omkostningsfuldt og et stort arbejde.  

- Skraldespande/containere / Vi har et kommende møde med en konsulent 
renholdnings firmaet, så vi kan få lavet en ny aftale og fjernet nogle af de 
overskydende skraldespande/containere. Vi kan bla. godt undvære en-to papir 
skraldespande. Og så skal der evt. en ekstra plastic-skraldespand ind. Poul følger op 
på sagen.  

 
Drøftelse af kommende arbejder i ejendommen 

- Altanprojektet kommer først til at gå igang i 2018, så det bliver en smule forsinket. 
Altan-firmaet (altan.dk) har desværre forhalet sagen. Nu har vi bedt om at få 
ugerapporter, så vi holder dem endnu mere i ørerne.  

- I 2018 laver vi en ny runde med altaner. Camilla lægger info op på hjemmeside om at 
man skal skrive til Poul, hvis man er interesseret. I jan. 2018 laver vi opslag, som vi 
deler rundt i opgangene. 

- Nye koldtvandsledninger kan evt. rykkes frem til 2018 - 2019 (skal laves inden 2020 i 
forhold til Prescotts tilstandsrapport). Dette punkt besluttes ikke endeligt, men 
drøftes.  

- Ny belysning i alle opgange. Det besluttes at vi skal indhente tilbud, så vi kan få det 
lavet i samtlige opgange, så vi går over til LED-belysning. 



 

- Hovedrengøring i alle opgange (hovedtrapper). Vi vil gerne have lavet en omfattende 
rengøring i alle opgange, som kan omfatte rengøring af linoleum, afvaskning af 
vægge, hjørne osv. Det besluttes at vi går videre med dette arbejde. 

- Cykelstativer drøftes om vi skal have det op at køre langs Skjalm Hvides Gade. Der 
besluttes ikke noget endeligt omkring dette punkt. 

 
AD 3. 
AirBnb 
Der har været afholdt møde mellem de to bestyrelser og Gårdlauget omkring mulighederne 
for at have fælles regler for AIRBNB. Der var på mødet enighed om at vi skal forsøge at 
udarbejde et fælles regelsæt. De to bestyrelser mødes igen i starten af 2018, hvor vi skal se 
på nogle konkrete forslag, som vi kan blive enige om. Der indhentes inden mødet materiale 
fra ABF, som vi kan bruge som udgangspunkt, og vi udarbejder et konkret forslag til 
vedtægtsforslag.  
 
Der er problemer visse steder med andelshavere der udlejer og der har været klager over 
udlejningen med bl.a støj, 
 
Bestyrelsen opfordrer stadig til, at andelshaverne overholder de retningslinjer, der er lagt ud 
på nettet. Lige nu er reglerne, at der må lejes ud max 6 uger om året.  
 
Ad 4.  
Evt.  

- Indretningsfabrikken er nu blevet sat i stand og butikken er åbnet. Der er blevet rigtig 
flot.  

- Der har længe stået et fadølsanlæg nede ved biografen. Vi får Peter til at følge op på 
det, så det kan blive fjernet.  

- Brandvejen nede ved nummer 2 skal males op igen. 
 


