
Bestyrelsesmøde februar 2021

Vi har siden generalforsamlingen i slutningen af sidste år afholdt et enkelt 
bestyrelsesmøde fysisk og på Zoom foruden den løbende koordinering af foreningens 
interesser via mail, telefon og tilfældige møder i gården.  

 

Omlægning af foreningens lån  

Steen og administrator er i gang med at indhente tilbud på omprioritering af foreningens 
ret dyre lån, jf. beslutning på generalforsamling, hos Nykredit. Vi betaler pt. mellem  300-
400.000 kroner i afdrag og renter om året. Vi overvejer et fastforrentet lån på 10 år eller 30
år.

 

Vangsgaard og frisør Saco  

Vangsgaard meddelte, at han ikke kunne betale husleje per 1. februar på grund af 
nedlukningen. Vangsgaard har i forvejen fået henstand på 150.000 kroner i foråret.  

Saco vil sættes 10 procent ned i husleje. Udlejerne er blevet meddelt, at vi som vedtaget 
på generalforsamlingen fastfryser deres leje i to år og derefter lader den stige med 
pristallet.  

Vi vil meget gerne beholde vores erhvervslejere, og vi prøver at komme dem i møde ved 
at invitere til møder, men giver ingen huslejenedsættelser.  

 

Rensning af vvs-rør og udsugning m.m.  

I uge 9 går vi i gang med rensning af alle de vandrette ventilationsrør. Det er der, der ligger
mest fedt. Vores ventiler på badeværelserne skiftes. Nye filtre i emfang. Motoren på loftet 
skal herfter indstilles. Vores vvs’er udsender en varslingsplan, så folk ved, hvornår de 
kommer på besøg i uge 9.  

 34b mangler varmt vand  

Det er fortsat et problem, trods vvs-indsats, at der ikke er varmt vand i 34b. Vandet skal 
løbe længe, før man ikke skal bade i koldt vand. Vi presser vores VVS’er, som lægger 
hovedet i blød.  

 

Sætningsrevner hos Vangsgaard  

Vi undersøger, hvor omfattende de tegner sig. Er i en proces.  

 

Andelskronen



Generalforsamlingen vedtog med stort flertal, at vi ikke hæver andelskronen. Det blev 
også besluttet, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på, under hvilke 
forudsætninger det er muligt at hæve andelskronen. Vi vil i løbet af foråret indkalde 
interesserede til et arbejdsgruppemøde, hvor vi drøfter, hvorvidt det er muligt at hæve 
andelskronen. Vi vil indkalde vores valuar fra EDC Ultimo maj, og indstillingen er, at vi 
fornyer valuarvurderingen

 

Vaskeriet

En enkelt maskine var ude af drift en uges tid i starten af marts, men den er fikset af Miele 
og kører igen. VVS’er skal se på afløbet under vask ved gårdtoilet, som har de med at 
løbe over.   

 

Gårdlauget  

Der kommer flere vilde blomster i gården. Ellers er der sendt et nyhedsbrev rundt til alle 
beboere. En gruppe børn foreslår, at vi får høns i gården. De vil fremlægge deres forsag 
ved den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen ventes afholdt medio maj.  

 


