
Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Skt. Hans Gade 4 - 4A  

27. marts 2014 kl. 19.30 
 

Til stede: 

Dorrit Elmquist 

Birgitte Preisler 

Niels-Ole Schultz  

Lene Kristensen 

 
 

Ej til stede: 

Jannek Lassen 

Mads Thuesen 

Frederik A. Nielsen 

Marie Frederiksen 

Ole Munch Hansen 

 

 
 

Dagsorden 

1) Sidste referat 

2) Renovering – status/spørgsmål/tidsplan 

3) Nyopdaget fugt SHG 4 st.tv 

4) Vandskade SHG 4 st.tv 

5) Punkter+indkøb (liggestole/grill) til arbejdslørdag 

6) Generalforsamling i gårdlavet 

7) Havemøbler på søndag 

8) Evt. 

9) Næste møde 

 

 

Referat: 

Ad 1  Godkendt 
 
Ad 2  Arbejdet foregår planmæssigt.  
 
Nu hvor der er opstillet stillads vil TDC løsne kablerne fra facaden, for senere at fjerne dem 
helt. 
 
Alle ejere har svaret på hvordan de ønsker at finansiere deres del af renoveringsarbejdet. 
Husk at kontant indbetaling skal ske senest den 15. april. 
 
Ansøgning om opsætning af altaner  til lejlighederne i nr. 4, 1.  sal blev ikke godkendt. Der 
søges nu om tilladelse til at etablere franske altaner. Bygherre har 1. april som tidsfrist for 
godkendelse hvis disse skal indgå som en del af den samlede entreprise. 
 
 



 
 
Ad 3 
 
Pga. det igangværende og omfattende renoveringsarbejde af facaden er det besluttet at lave 
en aftale med Dansk Fugtstop om nærmere undersøgelser af fugtskade umiddelbart efter 
sommerferien. 
 
 
 
Ad 4 
 
Administrator er blevet bedt om at tage fat i Codan for via dem at få rykket Constructor for 
udbedring af skade. 
 
 
Ad 5 
Arbejdslørdag er den 24. Maj.  
Birgitte og Dorrit  koordinerer indkøb af liggestole og grill som skal stå klar til 
arbejdslørdagen. 
 
 
Ad 6 
Beslutningspunkter til Gårdlavets generalforsamling blev gennemgået. Læs eventuelt mere på 
Blegedammen.dk  
 
Ad 7 
Der opfordres til at man giver en hånd med at stille havemøbler frem i morgen kl. 11. 
 
Ad. 8 
Støj:  
Nu hvor havemøblerne bliver stillet frem og vi kan glæde os over en ny sommersæson så 
opfordres alle brugere af haven til at tage hensyn til naboers nattesøvn ved at følge 
husreglerne der beder om ro efter kl. 23. 
 
AD 9 
 
Næste møde TIRSDAG den 20. Maj  2014 kl. 19.30 Café Bevars, Ravnsborggade 10B 


