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Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2013 

 

Til stede: Nina, Frank, Kirsten og Malene 

Afbud: Mette 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi + køb og salg 

3. Orientering  

4. Punkter til vedtagelse  

5. Eventuelt  

 

 

Ad 1.  
 

Referatet blev godkendt.  

 

 

Ad 2.  
 

Nordre Fasanvej 190 B st. tv er solgt for 750.000 kr. pr. 1/2-14.  

 

Hillerødgade 29, 2. sal er solgt for 1.366.225 kr. pr. 15/1-14.  

 

Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden. Beboere, der er interesserede i lejligheder til 

salg, bedes kontakte bestyrelsen for opskrivning på intern venteliste.  

 

 

Ad 3.  

 

Bestyrelsens sammensætning 
Malene Marfelt fraflytter foreningen ved årsskiftet og træder derfor ud af bestyrelsen med udgangen 

af november. Bestyrelsen indkalder suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig herefter.  

 

Generalforsamling 

Der bliver afholdt generalforsamling i marts 2014. Bestyrelsen melder en dato ud snarest. 

 

Stormskader 

I kølvandet på stormen i oktober er der observeret to løse tegl på vores tag. Bestyrelsen sørger for at 

få taget repareret hurtigst muligt.  

 

Rotter i gården 

Der er blevet fanget en stor rotte i gården. Desværre er der fortsat konstateret rotter i gården. Husk 

derfor at holde skralderummene rene og fej op efter jer, hvis I taber affald på gulvet. Der hænger kost 

og fejebakke i skralderummet. Hvis man ser en rotte i gården, kan man med fordel anmelde det via 

selvbetjening på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.  
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Arbejdsdag  

Bestyrelsen takker for en flot indsats under arbejdsdagen i slutningen af oktober. Vi fik fejet, luget 

og ryddet op, og gården er nu klar til vinteren.  

 

Radiatorer 
Der er åbnet for varmen, og i den forbindelse kan man opleve, at ventilen i termostaten sætter sig 

fast. Er man ikke selv i stand til at reparere den, kan man kontakte vores varmemester Martin Droob-

Kirstein på telefon 5052 8072 eller kirstein1983@gmail.com. 

 

 

Ad 4.  
 

Intet at tilføje 

 

Ad 5.  
 

Intet at tilføje.  

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. december 2013.  

 

Referent / Malene 
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