
Referat / 2. maj 2019, Bestyrelsesmøde A/B Skjalm Hvide 
Til stede: Poul Hansen, Bo Olsson, Rannva Gammelgaard, Jesper Jul 
Thomsen, Camilla Bølling (referent) 
 
Dagsorden 

1. Opfølgning på generalforsamling 
2. Altanerne 
3. Vedr. sag omkring lejlighed 
4. Siden sidst 
5. Evt.  

 
1. Opfølgning på generalforsamlingen 
- Drøftelse af hvordan vi skal handle på problemerne omkring Sdr. Boulevard/Absalon. 

Poul udformer oplæg til brev, som evt. kan sendes til Absalon. Camilla undersøger, 
hvem der bor i de omkringliggende ejendomme og tager pulsen på, hvordan de 
oplever Absalon.  

- Poul har købt nøgler til de nye brandvagter, som meldte sig efter 
generalforsamlingen. Poul koordinerer sammen med varmemesteren et kursus for de 
nye brandvagter. 

- Tilbagemeldinger fra andelshavere om at serviceniveauet er lavere efter Søren 
Rasmussen ikke er her længere, og man ikke ved,hvem man skal tage fat i. Man skal 
stadig huske at tage fat i os, hvis man oplever problemer. Poul laver en liste med 
kontaktinfo og nyttig info til andelshaverne. Bliver hængt op i opgangene, delt rundt til 
andelshaverne og givet til nye andelshavere, når de flytter ind.  

 
 
2. Altanerne 
Altan.dk er nu færdige ved nr. 1. Det har taget lang tid. Det er generelt gået godt, men der er 
nogle problemer med det kunst-gulv, som er blevet lagt, og hos nogle er det allerede 
misfarvet. Folk er også i tvivl om, hvordan gulvet skal vedligeholdes.  
Nu mangler vi så bare det andet hjørne. Det er planlagt til at være færdigt i slutningen af 
maj. Bo tager en snak med håndværkere omkring gulvet.  
 
De nye altaner ud mod gården bliver først sat igang, når de udvendige altaner er færdige.  
 
3. Vedr. salg af lejlighed 
Igangværende sag.  Status: Lejlighed med isoleringsskader skal gerne sælges pr. 1.6. 2019. 
I næste uge kommer Peter Thorgaard med en statiker, og så skal skaderne udbedres inden 
lejligheden sælges. Der kommer derfor en overgangsperiode, hvor lejligheden vil være 
under istandsættelse (foreningen kommer til at dække udgifterne i den mellemliggende 
periode.) 
Der bliver lavet oplæg til ny revideret vurdering af den vurderingsperson, som vi tidligere har 
brugt  (efter den nye model som vores advokat har lavet.) Dette oplæg sendes til vores 
advokat, som så kigger på den.  
Der skal laves en særlig i aftale i forbindelse med dette salg. Poul arbejder videre på sagen.  



 
 
Siden sidst 

- Små driftsudfordringer:: Der er et par andelshavere, som har lidt vandproblemer, bl.a. 
skulle der udskiftes en varmtvands ventil m.m. Så er der kondens på nogle vandrør. 
Der arbejdes på at ordne dette. Der er også nogle problemer med en vandhane på 
Forsøgsstationen. Det er blevet ordnet nu.  

- Lejlighed i nr. 6 er nu sat til salg. Vi forventer, at der kommer mange ansøgere.  
- Poul får nu besked fra el-selskabet, når en andelshaver har glemt at 

tilmelde/framelde sig. 
 
Evt.  

- Opfølgning på sag omkring en hund, der er observeret. Vi holder øje med om den er 
der. Den er dog ikke set i lang tid.  

 
 
 
 
 
 
 


