
Referat af bestyrelsesmøde i Borthigsgaard

1. november 2021

Fremmødte: Karen, Jørgen, Rebecca, Lui, Frederik

Afbud: Lene (suppleant)

Referent: Karen

1. Skorstenene vil blive renset d. 22.-23. november. Bestyrelsen undersøger om det er

muligt at få sat ventilatorer i nogle af skorstenene samtidig, for at skabe cirkulation af

luften i kælderen.

2. Cykelparkering i gården (emne bragt op af beboer på generalforsamlingen)

a. Der vil blive arrangeret en cykelrazzia, så vi kan få fjernet cykler i gården og

skurene som ikke bruges.

b. Ekstra cykelstativer

i. Emnet er i bero indtil efter anden altanrunde, så vi ved præcis hvor

der er plads til nye cykelstativer

c. Parkering til ladcykler

i. Det blev på generalforsamlingen foreslået at nedlægge et af

tørrestativerne og i stedet bruge pladsen på cykelparkering dedikeret

til ladcykler. Bestyrelsen sørger for at stille forslag om dette til næste

generalforsamling.

3. Storskrald

a. Storskraldsrummet har i en prøveperiode stået ulåst, men vi har erfaret at

beboere stiller skrald derind som ikke kan afhentes som storskrald.

i. Bestyrelsen vil skaffe nogle skilte der angiver præcis hvad der må

stilles i storskraldsrummet

ii. Bestyrelsen beder Kbh Ejendomsservice om at sørge for at det

uautoriserede storskrald bliver fjernet

iii. Døren vil fortsat være ulåst i endnu en prøveperiode - bestyrelsen

håber at skiltene vil være nok til at døren kan forblive ulåst

4. Legetøj i gården (emne bragt op af beboer på generalforsamlingen)

a. Bestyrelsen opfordrer børn og forældre til at rydde op efter leg i gården, og

som minimum sikre at der ikke ligger legetøj på gangstierne

b. Bestyrelsen planlægger at stille et konkret forslag på næste

generalforsamling om opbevaringsplads til legetøj (kasse eller skur)



5. Fælles grillfaciliteter

a. Vi har flyttet grillene ind under pergolaen og vil kigge på at finde plads til at de

kan overvintre i et af skurene.


