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

14. marts 2011 kl. 19.30 
 

Til stede: 

Anne Kirstine Bjerrum 

Kjeld Winkel  

Mads Thuesen 

Eirik Bang Søberg 

Pim Schuitemaker 

Niels-Ole Schultz  

 

 

Ej til stede: 

Lene Kristensen 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling/konstiuering 

Niels-Ole fortsætter som formand 

2. Næste regnskab: Opsparing fjernes + balance i fjernvarmelån  

Eirik tager kontakt til revisoren og beder ham at fjerne den såkaldte opsparing (der stammer fra 

trapperenoveringsprojektet) ifølge beslutningen under punkt 3 i general forsamlingen den 28. 

Februar 2011. Derudover vil Eirik spørge revisoren om at balancere fjernvarmelånet, der nu 

viser et forskel på aktivsiden og passivsiden. 

 

3. Vinduer på trapper 

Vinduerne på trappeopgangen skal skiftes indenfor en årrække. Niels-Ole laver en mailingliste 

af tømrer og kontakter dem. Desuden tager Niels-Ole kontakt til Jonas for at høre om Jonas kan 

anbefale en tømrer. Pim tager kontakt til den snedker han kender. Fra de interesserede tømrer 

bliver indhentet tilbud. 

 

4. Trappevasker – opfølgning på ting på bagtrapper 

Mads tager kontakt til 4A 2. sal og 5. sal. 

Eirik tager kontakt til 4A 4. Sal – begge sider 



Niels-Ole tager kontakt til Jonas, Kathrine & David og til 4 2. sal og 3. sal 

Pim tager kontakt til 4 5. sal 

 

5. Drøftelse af husorden 

Husordenen er blevet delt ud og alle deltagere er blevet enige om at læse den igennem. 

Spørgsmålet om hvad den skal bruges til er indtil videre ikke afklaret. 

 

6 Planlægning af arbejdslørdag 

Den næste arbejdslørdag er sat til den 7. Maj. Alle tilstedeværende sender en mail til Niels-Ole 

mht opgaverne der skal med på listen. Niels-Ole tager kontakt til gårdlavet mht udskiftning af 

sandet i sandkassen og for at arrangere en dag hvor der kan sorteres i lejetøjet der står i gården.  

 

7 Stil have møbler frem den 27. Marts 

Vi mødes i haven kl. 14 

 

8 Eventuelt 

- pal fortrappe i nr. 4 

Da bestyrelsen og ejendomsforeningen har godkendt projektet før, bakker bestyrelsen igen op 

omkring Anne Kristines lejlighed altan på bagsiden og er villig til at gøre det skriftlig hvis 

det er nødvendigt. 

 

9 Næste møde 

4. maj 19.30 på Café 22  

 

 

 

  


