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Til stede: 
Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Jakob Sabber Suppleant 
 
 
Afbud 
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Sven Fechner Suppleant  
 
 
 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsen 
3. Administrator 
4. Økonomi 
5. Lejligheder til salg 
6. Opgaver 
7. Bygge projekter 
8. Viceværten 
9. Eventuelt    
10. Fortroligt 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 
Ref. Nr. 14. blev godkendt og underskrevet. Referat 1 blev godkendt og underskrevet.  

2. BESTYRELSEN 
Intet nyt 

3. ADMINISTRATOR 
René skal følge op på diverse sager og altid sende cc til bestyrelsen, når der bliver sendt 
ting ud til beboere. Der skal sendes mail til Rene om dette (IJ) Se liste under fortroligt. 
Vi vil høre om administrator har tænkt på at opdatere deres hjemmeside og gøre den mere 
brugervenlig.  
 
4. ØKONOMI 
Intet nyt 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt. Der kommer mange mails om at blive skrevet op. Claus skriver på hjemmesiden, 
at vi ikke svarer på henvendelser omkring opskrivning til andel.  
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Vurderingspolitik 
Patrick har nu indhentet 3 tilbud på vurderings rapporter ved overdragelser, seneste er  
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Albil Hauge (Lisbeth), Deas og en mere. Patrick sender det hele til Polle og Henrik laver en 
mappe til vurdering.  Lisbeth virker rigtig fornuftig og er billig 3000 inkl. Moms.  
 
Lys i vaskeri 
Færdigt lys. Maling går snart i gang.  

 
Opgange renoveres 
Opgange Enghavevej 56 og 58 er aftalt med 3 Bjørne og maler. Pågår – næsten færdigt.  
3 Bjørne vil gerne tage en opgang i februar. Vi skal undersøge hvilke opgang der trænger 
mest – det afhænger af slidt linoleum (Henrik – Ingrid orienterer) 
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
Projektet er gået i gang. Er de færdige? 
 
Hoveddøre der smækker 
Peter Håndværker, tjekker op på dørproblemet med de smækkende døre og prøver med et 
dørluknings hjul. Ny Carlsberg vej 29. Vi afventer for info.  
 
Bagtrappedøre der ikke låses 
Vi har fået tilbud fra elektriker Hansen og Søgart, De laver nye forsyninger og skifter led-
ningerne helt op til selve slutblikket – og skifter dem, der ikke er skiftet endnu (11 styk).  
Opsætter ekstra strømforsyninger. Pris 28.800 kr. ex. Moms. Vi godkender – og Henrik be-
stiller.  
 
Ansvarsforsikring/Forsikring 
Patrick kontakter Willies forsikringsmægler og undersøger.  
 
Vores hjemmeside 
Claus skriver på hjemmesiden, at vi ikke har venteliste og ikke svarer på henvendelser om 
at blive skrevet op. 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Gård og kloakprojekt.  
Nyhedsbrev er kommet i opdateret version. Ingrid sender til Henrik som kopierer og deler 
om i alle postkasser og sætter op i alle skabe.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Bestyrelsen vil erhverve Henrik en mobil tlf.  
Adm. Huset kontaktes vedr. Overførelse af mdr. Abonnement (PÅGÅR – Polle/Henrik) 
 
Henrik holder ferie fra den 16. december og er tilbage mandag den 4. januar 2016.  
Aamann og Wulff er på i perioden og Joe passer viceværtjobbet, og de skal også står for 
akut tilkald og snerydning.   

9. EVENTUELT. 
Ny ansvarsforsikring. Vi har ikke taget stilling til det endnu. 
Hvor er vores ordinære ejendomsforsikring? Har vi besluttet Codan, men skifter ved års-
skiftet?  
Afklares med administrator (Patrick sender mail rundt fra René), og tjekker op  
 


