
Bestyrelsesmøde den 12/6 2007 
 
Mødet afholdtes hos Malene Nielsen, Malurtvej 21, st. th. 
Fremmødte: Lis Mellergaard (LM), Malene Nielsen (MN), Lene Thomsen (LT), Karsten Schaltz (KS) og Morten 
Buus Sørensen (MS). 
Afbud: Helle Kofod (HK) 
 

1. Valg af referent og ordstyrer 

 LT er valgt som referent. 

 KS er valgt som ordstyrer. 

2. Godkendelse af referat fra den 7/5 2007 

 Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

3. Gensidig orientering 

LM informerer: 

 Beboerne i vinkelblokken bedes venligst fremover aflevere vinflasker og diverse 
tomme glas i flaskecontaineren oppe på P-pladsen ved Perikumvej og IKKE uden 
for affaldsrummet i kælderen. 

 Sidste nyt vedr. altaner:  
 LM modtog den 24. maj 2007 tegninger over altanerne fra KS Arkitekter A/S. 

Samtidig var der vedlagt ansøgningsskema om byggetilladelse og anmeldelse af 
byggearbejde. Dette blev straks underskrevet og sendt retur. Vi venter nu på at få 
en tilbagemelding fra Teknisk Forvaltning. 

 Skulle der være nogen, der er interesseret i at se tegningerne, bedes de 
henvende sig til LM, Malurtvej 9. 

4. Punkter fra sidste bestyrelsesmøde, som blev nævnt under pkt. 6 

Af emnerne nævnt under første punkt blev bestyrelsen enige om, at flisebelægning og 
almindelig forskønnelse i området har 1. prioritering og efterisolering af loft i 
vinkelblokken har 2. prioritering. Afhængig af hvad prisen på fliser og forskønnelse 
kommer til at koste, vil der blive taget stilling til omfanget af efterisoleringen bagefter. 
 
Flisebelægning og almindelig forskønnelse: 
Der blev nedsat et udvalg bestående af: LM, MN, HK og MS. 
 
Tilføjelse til husorden i forbindelse med altanbyggeriet: 
Bestyrelsen fremkom med følgende forslag: 
- Paraboler må ikke være synlige. 
- På altanerne må kun anbringes vasketøj under altanernes overkant. 
- Der må ikke smides fyrværkeri ud fra altanerne. 
- Det er forbudt at bruge overboens altan til at ophænge lamper, blomsterophæng o.l. 
- Vedligeholdelse af altaner er ejernes eget ansvar. 

  
Vi modtager gerne ideer og forslag til punkter omkring ovenstående. De bedes sendt til 
formand Lis Mellergaard skriftligt enten via hjemmesiden eller på adressen: Malurtvej 9. 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde 

 Dato udmeldes senere.  



6. Eventuelt 

 Morten Buus Sørensen overtager opgaven med at læse varme af den sidste 
hverdag i måneden efter John Rosenmeyer. 

 
 
      
Lis Mellergaard  Morten B. Sørensen  Malene Ø. Nielsen 
formand  næstformand  kasserer 
 
     
Lene Thomsen  Karsten Schaltz 
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