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Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2015 
 
Til stede: Nina, Mette, Maja, Nasser og Kirsten  
 
1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi + køb og salg 
3. Orientering 
4. Punkter til vedtagelse  
5. Eventuelt 
 
 
Ad 1.  
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2. 
 
Zonja Jensen, Hillerødgade 25A, er flyttet på plejehjem og hendes lejlighed er pr. 1. april 2015 solgt 
til Camilla Knudsen og Martin Jensen for kr. 639.225. 
 
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden, hvor man også kan finde en salgsprocedure 
og snart også en flyttefolder. Ved henvendelse til bestyrelsen kan man få flyttefolderen udleveret 
indtil den kommer på hjemmesiden. 
 
 
Ad 3. 
 
Generalforsamling 
Bestyrelsen takker for fremmødet til generalforsamlingen den 18. marts. På generalforsamlingen 
blev Maja Sørensen og Nasser Nashaat indvalgt i bestyrelsen, da Lotte Nielsen og Frank Brockmann 
ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen takker Frank for hans store indsats i bestyrelsen gennem 
mange år. 
Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt i alle postkasserne. 
 
Fælles arbejdsdag 
Bestyrelsen takker for det store fremmøde til den fælles arbejdsdag den 22. marts. Solen kom frem 
sammen med sommertiden og der blev taget godt fat: Blomster blev plantet i krukker, der blev luget 
og fejet, sommermøblerne kom frem fra kælderen og der blev ryddet op i cyklerne. Cyklerne fik 
mere plads at brede sig på, da det gamle barnevognsrum og området under halvtaget ved 
tørresnorene blev lavet om til cykelparkering. Der blev sat skilte op ang. affaldssortering og 
cykelparkering i porten – og der er ikke set en cykel i porten siden – tak for det! 
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Sidst, men ikke mindst, fik vi sat det nye lejehus op. De efterfølgende dage blev huset malet rødt og 
hvidt, forsynet med tagpap og til slut gik Dannebrog til tops! – Tak til Martin & co. for indsatsen. 
 
Døre 
Bestyrelsen vil indhente tilbud på hvad det vil koste at få sat metalskinner på alle døre, da 
indbrudstyve simpelthen skal forhindres i at bryde ind i vores hjem. 
Husk: Sørg for at alle yderdøre altid er lukkede når I går eller kommer hjem og hold øje med 
hvem I lukker ind. 
 
Port 
Bestyrelsen har lavet en serviceaftale, så porten fremover vil blive efterset 4 gange om året. 
 
 
Ad 4.  
 
Intet at tilføje. 
 
 
Ad 5. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 4. maj 2015. 
 
 
Referent / Kirsten 
 


