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

27. november 2014 kl. 19.30 
 

Til stede: 

Birgitte Preisler 

Dorrit Elmquist 

Bjørn Chalmer 

Niels-Ole Schultz  

Marie Frederiksen 

Lene Kristensen 
 

Ej til stede: 

Frederik A. Nielsen 

Mads Thuesen 

Ole Munch Hansen 

Jannek Lassen 
 

Dagsorden 

1) Sidste referat 

2) Cykler ved bagtrapper 

3) Oprydning af cykler den 6. december 

4) GF skal afholdes inden udgang af februar. Forventet regnskabsresultat -75.000 kr. 

5) Haveudvalg 

- hvad er ejendommens holdning til regler 

- hvilke 2 personer repræsenterer ejendommen 

6) Grundfugt i Kim køkken 4 st.tv 

7) Ting på fællesarealer 

8) Mobilsug og fremtiden 

9) Evt. 

- juletræskæde 

- GF, regnskab…. 

10) Næste møde 

 

Referat: 

Ad 1   
Ingen kommentarer 
 
Ad 2 
Cykelstativet fjernes igen og der sættes skilt op om at der ikke må holde cykler i hjørnet hos 
os. De kan parkeres i de andre cykelstativer i gården.  
Marie skriver sedlen og sender den til Nils-Ole. Den printes i flere eksemplarer og lægges i 
postkasserne og på bagsmækken. 
 
Ad 3 
d. 6. december er der cykeloprydning, Nils-Ole og Bjørn deltager.  
 
Ad 4 
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Bjørn regner på hvor meget en vask og tørre koster i forbindelse med diskussion af budgettet. 
Generalforsamling onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00.  
Birgitte booker lokale i Verdenskulturcentret. 
Nils-Ole sætter en seddel på opslagstavlerne med datoen. 
 
Ad 5 
Nils-Ole har lavet udkast til ordensregler til haven, som rettes til og tages op i det nye 
haveudvalg. 
Dorrit melder sig til haveudvalget fra os og hører Katrine. 
 
Ad 6 
Dansk fugtstop kommer ud og kigger.  
 
Ad 7 
Udskydes. 
 
Ad 8 
Udskydes.  
 
Ad 9 
Juletræskæde: dem i nr. 2 har spurgt om vi vil være med til at hænge lyskæde op ved 
legepladsen, men nr. 7 vil ikke være med, så vi undersøger en løsning med lyskilde. 
Hvis nogen har lyst til at finde ud af lyskæder i haven, kan det også lade sig gøre. 
 
4-tallet er gået i stykker, Dorrit køber et nyt, Nils-Ole arrangerer at få det skiftet.  
 
Ad 10 
Næste møde torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.30 hos Dorrit. 
 
 


