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Irene Nsrklint

af dirigent

a. Juridisk chefJakob N{aldrup-Lakjaer blev enstemmigt valgt til dirigent.
b. Dirigenten konstaterede at beboermsde var indkaldt rettidigt og derfor lovligt.

2.

Orientering ved beboerreprasentationen v/Bent Frank Petersen
a. Fonnandens beretning i hovedpunkter:
i. Ting som bestyrelsen har fEet forhandlede sig til hos Heimstaden, er bl.a.
brug afflagstangen i anlegget, sA der nu kan flages pi de respektive
flagdage. Derudover si fik vi et juletree sat op i anlegget i julen 2018.

ii.

Bestlnelsen har fiet et beboerlokale i kaelderen under
tekokken, samt toilet.

rr.27. hvor der bSde er

iii.

Der blev orienteret om den skimmelsvamp, som der er fundet i den del af
ejendommen. som vender ud mod Rolighedsvej. Derfor blev der sat en
undersogelse i gang og denne undersogelse viste. at der var 6-8 lejligheder,
som havde skimmelsvamp. Alie skader er blev dokumenteret og sagerne er
overdraget tii CEJ for udbedring.

iv.

De 85 tomme lejligheder" har vagt undren ogsi hos Frederiksberg Kommune.
dog havde Heimstaden ffiet dispensation" da Heimstaden ville foretage en
storre undersagelse af de udfordringer ved en renovering, hvor der bl.a. ogs6
skulle skifte faldstammer. Frederiksberg Kommune vil ikke lengere vente pi
at renoveringen bliver frerdiggjort og derfor skal dette arbejde vare fardig
senest d. Ljuli 2019.

v. Der blev orienteret

om. hvordan altansagen har udviklet sig og
Beboerreprasentationen arbejder videre pE at fi en kompensation i huslejen
for den tid. hvor det ikke har veret mulig for beboerne at bruge deres stuer.

vi.

Der blev orienteret om de 3 husleie forhojelser, som er hlevet sendt ud. Den
L varsling blev trukket tilbage dagen efter den blev sendt ud. Den 2. varsling
var det ikke muligt at garc noget ved. da det drejede sig om skatter og
afgifter. Den 3. varsling med lejeforhojelse (omkostningsbestemt leje) pr. 1.
januar 2019 er sendt i huslejenrevnet og bliver ikke opkrevet. fsr den er
godkendt i huslejenevnet.

