
Referat EF1386- bestyrelses møøøøde d.6/11-12 
Deltagere: Michael Halfter, Alexander, Kenneth, Henrik og Jakob Olesen 

1. Yrsa-ro.  

Juletræ i gården. MH vil ikke deltage som de tidligere år med gløgg og grill, men 

springer over. Yrsa-ro har endnu ikke holdt generalforsamling i år. Vi skal have 

valgt to repræsentanter fra os til at deltage til den kommende generalforsamling. Vi 

laver opslag til opgangene for at skaffe to medlemmer. Alternativt deltager vi hele 

bestyrelsen som medlemmer og skiftes til at deltage på møderne. 

2. Trappe lys:  

konstant lys i nr. 35 i øjeblikket. Er kommet tilbud fra Anders Fischer ( elektriker) - 

ang. Skift af lamper i begge opgange ( tilbud kommet på ca. 16.000 ex moms). 

Henrik kontakter Anders Fischer for at hører nærmere og evt arrangere møde for at 

se lamper og deres lyseffekt. 

3. Kælderen:  

Vi har to drenge der hjælper med at holde rent i kælderen, cykelkælder samt den 

dybe kælder- det fortsætter, max 1 time om ugen. Cykelkælderen trænger 

oprydning- vi skal have ryddet op. Vi laver opslag til opgangene omkring at man 

skal fjerne tape fra sin cykel og hvis det ikke er fjernet inden 1 måned bliver ens 

cykel sendt til Afrika ( bicikili) cykelhandler). 

4. Kælderrummene:  

Vi skal have gennemgået hvem der har hvilke rum i kælderen. Vi skal en tur i 

kælderen og gennemgå rummene- samt have mærket med nr og etage-  Michael 

og Alexander mødes søndag 11/11 kl. 11 og tjekker sagen. 

5. Fiberby:  

Fiberby vil gerne trækker kabler gennem vores kælder- har tilsendt et bud på en 

kontrakt omkring dette. Kontrakt fra fiberby sendes til Alexander som 

gennemgår/gennemser denne. 

6. Fugtproblemer:  

5 sal 108 ( wichmann) har haft utæthed i loftet- tømrer har set på det og sat et på 
sten på plads- det skulle være løst. 4 th ( frevert) har haft fugt fra 5 sal i væggen- vi 

kontakter 5 sal ang at få forsikringen til at besigtige det og derfra vurdere hvem der 

har ansvaret. 
7. Evt.  

Hvordan får vi folk til at deltage i de kommende generalforsamlinger. vi skal have 

gennemgået dørtelefonerne ang. navnene passer til beboerne.  


