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Røgalarmer
Gårdlaug Øst
Status på Dansk
Administrator
Overdragelsesaftale
Altaner
Eventuelt

1. Røgalarmer
Gustav har undersøgt priserne for etablering af røgalarmer i foreningens opgange.
Bestyrelsen diskuterer om man skulle teste opsætningen i en opgang.
Bestyrelsen besluttede at stille forslaget om etablering af røgalarmer ved næste
generalforsamling.
2. Gårdlaug Øst
Foreningen vil fremadrettet mangler en repræsentant i Gårdlaug Øst, da foreningens
nuværende repræsentant træder ud af gårdlauget. Bestyrelsen vil opfordre
interesserede andelshavere til at indtræde i Gårdlaug Øst.
3. Status på Dansk
Erhvervslejemålet Dansk og foreningens håndværker har aftalt det videre forløb
angående udbedring af vinduer og døre. Karl skriver til foreningens administrator og
informerer om dette.
4. Administrator
Bestyrelsen diskuterede administrationen af foreningen.
5. Overdragelsesaftale
Punkter blev strøget.

6. Altaner
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i et informationsmøde med de
andelshavere, der ønsker at etablere en altan. Stemningen på mødet var positiv.
Formålet med mødet var at sikre, at naboerne er bekendt med udformningen af
altanerne. Der er på nuværende tidspunkt kun udarbejdet et sæt tegninger af altanerne.
Bestyrelsen efterspurgte flere oplysninger om konkrete deltaljer i udformningen af
altanerne. Flere kendte detaljer af udformningen af altanerne vil skabe et bedre og
mere objektivt beslutningsgrundlag.
Bestyrelsen fik på bestyrelsesmødet besøg af altan-gruppen. Altan-gruppen og
bestyrelsen fortsatte dialogen angående altan-gruppens ønske om etablering af altaner.
Thea vil kontakte foreningens administrator for at få tilsagn om hvornår en
generalforsamling kan finde sted.
7. Eventuelt
Thea har modtaget en ’flyer’ vedrørende en valuarvurdering af foreningens ejendom.
Bestyrelsen diskuterede om foreningen skal have en valuarvurdering.
Thea vil drøfte muligheden for en valuarvurdering med foreningens administrator.
Referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet og Jesper vil sørge for kopiering
og omdeling til alle andelshavere.

