
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juli 2008 
 
 
Tilstede: Martin, Rasmus, Christian, William, Thomas, Rasmus og Gert 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Rasmus 
Referent: Martin 
 

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 
Referat fra de sidste tre møder mangler. 
 

3. Økonomi 
Byggekredittilbud er indhentet fra Nordea. Dette accepteres. Martin informerer. 

4. Meddelelser siden sidst. 
Christian træder af som formand dags dato, da han fraflytter foreningen.  
Bestyrelsen ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men 
grundet sommerferieperiode og arbejdsgruppen vedr. salg af andele, indkaldes 
først til ekstraordinær GF primo/medio september. Rasmus og Martin fortsætter 
som fungerende formand indtil ekstraordinær GF. 
Thomas 
Nyhedsbrev udsendes denne uge. 
 
Murene går i gang med at støbe bagtrapper i ca. B39-B45 i de kommende uger. 
 
Møde omkring salgsprocedure afholdes efter sommerferien. 
 
Andelshaver ønsker GF. Vi forventer at kunne udsende dette indenfor to uger. 
Storm er tiltrådt som varmemester og Gert har fået reguleret lønnen da der 
manglede et par tillæg. Der er ansat en ekstra gårdmand på deltid. 

5. Indkomne sager 
Der er kommet yderligere x klager over støj fra Axx. Materiale indsendes til BX. 
 
KIB ansøger om tilskud til produktion. Dette afslås. 
 
Bestyrelsen er hørt omkring køb af rør til loftlejlighed. Bestyrelsen afventer pris 
fra loftbyggere. 
 
Ansøgning om udlejning af lejlighed i sommerhalvåret i to eller flere 
sommerperioder. Der gives pt. kun tilladelse til én periode, med mulighed for at 
ansøge igen næste sommer. 



Klage fra Ax over støj fra Bryggenets serverrum. Bryggenets bestyrelse 
meddelelses om klagen og høres om de kan hjælpe med sagen. 
 
Køb af lejlighed med svamp på badeværelse. BX vil høre bestyrelsens mening 
om vi kan holde mere end 5% tilbage. På baggrund af GFs beslutning kan vi ikke 
holde mere end 5% tilbage. 
 
Tilbud om at købe diverse udstyr der har været til låns i foreningen fra tidligere 
varmemester. 
Storm og Gert høres om det er noget udstyr vi som forening kan bruge. Såfremt 
de mener vi kan bruge det, og A/B Leif ønsker at være med købes udstyret. 
 
6 Evt.  
 
7. Næste bm er aftalt til tirsdag. 12. august, kl. 19:45 


