
Referat af bestyrelsesmøde den 2-10-2017 
 

1. Besøg hos Torben ang. Pergola 
Da penthouselejlighederne mangler skyggeplads, blev bestyrelsen forelagt ideer for dette og var på 
besøg i 38 A, 11., og vi har forståelse for problemstillingen. 
Opsætning af permanente pergola/overdække mv kræver en ændring i vedtægterne for 
ejendommen, hvilket skal besluttes på en generalforsamling, før dette kan iværksættes.  
Hvis det i øvrigt ikke giver gener af nogen art, dvs. arkitektonisk, skyggevirkning på Nordbygningen, 
at konstruktionen foregår uden penetrering af tagets membran og uden risiko for at kunne falde 
ned under storm/orkan eller lignende og også får kommunal godkendelse, så vil bestyrelsen på 
generalforsamlingen anbefale dette.  

2. Godkendelse af referat fra sidst. (kontonumre til Carsten)  
Referat blev enstemmigt godkendt. 

3. Diskussion om arbejdsfordeling og involvering 
Alle skal svare tilbage på mails, også selvom man er enig. 

4. Dato for ordinær generalforsamling  
Datoen bliver mandag den 19. marts 2018 kl.19.00 hos DEAS. 

5. Opdatering på møde tirsdag med NCC og PD 
Referatet blev diskuteret igennem. og bestyrelsen er opmærksom på de forskellige 
problemstillinger i bygningerne. 

6. Ordensregler i parkeringskælder, fællesområder og miljøstation. 
Det understreges, at der har været klager over opmagasinering af diverse genstande på P-
pladserne. Med henvisning til vedtægterne må der ikke være andet på P-pladserne end 
indregistreret køretøjer. Der gives midlertidig dispensation til cykler, så længe der ikke er 
cykelstativer på terræn.   
Ejere, der har ting stående i kældergangene, bedes venligst fjerne dem. 
Bestyrelsen tager så hurtigt som muligt kontakt til PD og NCC for at få færdiggjort miljøstationen 
ved rampen til P-kælderen.  

7. Vandbassin? 
Der er forslag til et vandbassin foran vores bygninger, bestyrelsen sender dette ud til beboerne for 
at høre, om der er stemning for det.  

8. Opdatering GAS 
P-zone i grundejerforeningen er indtil videre udsat på ubestemt tid.  

9. Status på Bank 
Vores egen konto er nu åbnet, ellers ingen bemærkninger. 

10. Drift, Frank 
Ingen bemærkninger til drift. 

11. Gruppe til at se på ordensregler/vedtægter, 
Alle gennemlæser husorden og vedtægter til næste gang og diskuterer evt. forslag til ændringer. 

12. Stikord til diverse: blødgøringsanlæg, vinduespudsning, vareaflevering, piktogram, vindueskarm, 
nøgler i vagtselskaber 

13. Internet 
Det nye internet er klar til idriftsættelse fra 15. November, der vil blive sendt tilmeldingsmateriale 
ud til alle ejere. 

14. Eventuelt. 
Næste bestyrelsesmøde er d. 2-11-2017 hos Henrik Gutte 
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