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Formand 
Torben de Lemos 
Gersonsvej 63 1. tv. 
Tlf. 26 88 03 40 
bestyrelsen@gersonhus.dk 
 
 
Næstformand 
Morten Vallin 
Gersonsvej 63 st. tv. 
Tlf. 30 31 40 05  
Morten@vallin.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Flemming Dam 
Gersonsvej 75 st. th. 
Tlf. 26 12 40 02 
Flemming.dam@gmail.com 
 
 
Bestyrelsesmedlem  
Gert Christensen 
Gersonsvej 79 2. tv. 
Tlf. 30 25 09 60 
gertchristensen@me.com 
 
 
Bestyrelsesmedlem  
Mei-Li Carstensen 
Gersonsvej 73, 1. tv. 
Tlf. 20 67 00 21 
M17carstensen@gmail.com 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Louise Poulsen 
Tranegårdsvej 29B, 1.tv 
Tlf 61 24 61 71 
Louise_b_poulsen@hotmail.com 
 
 
Bestyrelsesmedlem 
Tina Reissmann 
Gersonsvej 79, st. th. 
Tlf. 23 44 54 26 
tre@laboralegal.com 

 
Suppleant 
Siri Wetlesen 
Gersonsvej 79, kælder, tv 
Tlf 30 91 17 71 
netpsykolog@gmail.com 
 
 
Ejendomsinspektør 
John Lindholdt 
Tranegårdsvej 29 B kld. th. 
Tlf. 27 28 56 07 
ejendomskontor@gersonshus.dk 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2021 
 

1. Qvortrup Administration deltager på det kommende bestyrelsesmøde den 

2. november 2021. Vi afventer Qvortrup Administrations anbefalinger af 

Flatcom.  

 

2. Oprydning af cykler i kældre og stativer er afsluttet, og der burde nu være 

plads til de cykler, der rent faktisk benyttes af andelshaverne. 

 
3. Oprydning af fællesarealer (kældre, lofter, bagtrapper) skal ske nu. An-

delshaverne er ved opslag i opgange for ca. 1 måned siden blevet bedt 

om inden den 3. oktober selv at fjerne de ting, de har stående på fælles-

arealerne, idet de ellers vil blive fjernet uden yderligere varsel. Fristen er 
blevet forlænget til søndag den 24. oktober. Herefter fjernes alt uden 
yderligere varsel. 
 

4. Debat og beslutning om ”Hvem gør hvad i bestyrelsen” – punktet debatte-

res på et andet bs-møde. 

 

5. Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen ikke at bruge Gersonhus’ Face-

book side til debatsite. Dog vil bestyrelsen skrive på FB, såfremt bs-

møder flyttes eller aflyses.  

 

6. Husorden vil snarest blive opdateret på vores hjemmeside.  

 

7. En beboer har forespurgt om regler for bytte af andelslejlighed. Bytte af 

andelslejlighed følger de almindelige regler for køb og salg, der ses på vo-

res hjemmeside. 

 
8. I forbindelse med anlæg af altan har en beboer spurgt, hvem der betaler 

for udarbejdelse af arkitektrapport i forbindelse med anlæggelse af altan? 

Svaret er, at andelshavere, der anlægger altan skal bekoste denne om-

kostning.  

 
Næste bs-møde; 2. november 2021 kl. 19:30. 
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