
Bestyrelsesmøde den. 02.05.2019. 
Tilstede: Ulrik Gutt-Nielsen, David Greig, Bente Sudsgaard, Mary Atkins, afbud: Lukas 
Cervonikovas. 
Beslutningsreferat til kommentære. 
Mary skriver referatet og er ordstyrer. 
Godkendelse af beslutningsreferat fra 05.03.2019. Referatet er godkendt- mødet optages. 
Ny inspektør: Iben Raffnsøe. Iben indkalder bestyrelsen til et møde (dato ukendt). Næste 
bestyrelsesmøde umiddelbart derefter. 
Nyheder fra gårdlauget (møde 15.5.). Ole melder afbud, Ulrik tager med som suppleant. 
Børnebestyrelsesmødet endte i ønske om legeplads. En legeplads over parkeringshus er 
formentlig godkendt af By og Havn. Gårdlauget kan ikke dække hele omkostninger. Vi kan 
muligvis bidrage, der undersøges om andre omkring liggende boligselskaber også vil 
bidrage. Punktet optages igen til næste møde. 
Forslag fra Ulrik om afskærmning af elevatorindgang. Forslag er vedtaget. Der undersøges 
om mulige løsninger og omkostning. 
Forslag fra Ulrik om udendørs askebæger. Forslag er vedtaget. 
Spytter, flasker og slikpapirer i elevator. Der er taget hånd om det. Ansvarlige personer er 
identificeret. Problemet er overstået. 
Tilstoppet afløb. Iben har opsat et skilt i elevator. 
Status på reparation ang. vandskaden nr. 90. Der er fortsat ingen fremgang med 
reparationer, trods evidens af vedvarende fugtighed. Sagen tages op med Iben. AAB er 
kontaktet tidligere uden resultat. 
Klager over hundelort ved Stepperne, samt foran vores bygning. Der opsættes et stort skilt 
som dækker; hunde efterlader, dækning af sandkassen, samt oprydning af legetøj i vores 
baghave. 
Billedkunstundervisning for børn: Et fast mandagshold fra kl. 15.00 - 16.30 og en månedlig 
workshop lørdag eller søndag formiddag både med og uden forældre fra evt. Kl. 10.00 - 
12.00. Kerstine som bor her kommer og fremlægger kl. ca. 20/20.30 udbyde holdene til alle 
børn her i Ørestad Syd. Deres faste hold koster 1000 kr. for 10 gange inkl. materialer. Og 
deres workshops koster 100-200 kr. inkl. materialer. Bestyrelsen er meget positiv overfor 
forslaget. Vi undersøger om AAB vil går med til, at vores festelokal kan bruges gratis som 
dækning af en del af kost til vores børn, som bor i AAB 100. 
Evt. Der undersøges omkostninger for at sætte lameller på drivhusene som bliver alt for 
varm om sommer. 
Evt. Barnevognsskur: Der er en del bygningsfejl der skal rettes. Punktet drøftes med Iben 
ved mødet. Der refereres til punkt 3, referat d. 05.03.2019. 
Næste møde: Dato fremsendes. 
 


