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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2022 
 

Tilstede: Jan Bräuner, Martin Groth-Andersen, Nikolaj Malkov, Erik Lynggaard og Pia 

Iversen 

Afbud: Søren Snarberg og Lizette Hansen 

Referent: Nikolaj Malkov 

_____________________________________________________________________________ 

Foruden den generelle drift og vedligehold af foreningen er følgende blevet drøftet: 

Drøftelse med SBS Rådgivning om mulighed for tilskud fra pulje til byfornyelse 
Bestyrelsen har i samarbejde med SBS Rådgivning (arkitekter) haft et afklaringsforløb om 

foreningens muligheder for tilskud fra Københavns Kommunes pulje til byfornyelse. Der er gode 

muligheder for, at vi kan blive kvalificeret som demonstrationsprojekt og dermed få op til 50 % 

tilskud til et projekt med kloakering, isolering og begrønning af gårdfacade mv.   

Bestyrelsen har besluttet at gå videre med at få lavet den kvalificeret ansøgning som har frist 22. 

august. Aflevering af den kvalificerede ansøgning forudsætter, at der er truffet beslutning herom 

på en ekstraordinær generalforsamling inden da. Kommunen træffer afgørelse om, hvem der får 

tilskud inden årets udgang. Ansøgning er altså ikke en garanti for tilskud, men SBS Rådgivning 

vurderer vores muligheder som gode. Tilsvarende er foreningen ikke forpligtet til at gennemføre 

et eventuelt projekt, selvom vi skulle få bevilget tilskud.  

Forløbet bliver lavet i tæt samarbejde med vores rådgivere hos SWE og SBS Rådgivning. 

Nærmere info følger. 

Serviceaftale med STM 
Foreningen har indgået en serviceaftale med STM. Aftalen indbefatter gennemgang af alle 

gummilister mv. i alle foreningens kælderdøre hver 3. år.   

Udhæng over rækken af skraldespande under træer 
I gården etableres der et udhæng over rækken af skraldespande som står under træerne tilhørende 

nabogrundene. Dette for at vi i fremtiden kan undgå, at vores skraldespande bliver ligeså 

overdyngede af fuglelort som tilfældet er nu.  

Udbedring af utæt tagrende 
Østblik kigger på udbedring af utæt tagrende ved opgang 27.  

Husk, træffetid i bestyrelseslokalet ved opgang 23, den første onsdag i måneden 

mellem kl. 18.30 – 19.00 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. juli 2022 
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