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Til stede: 
Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Sven Fechner Suppleant  
 
Afbud 
Jakob Sabber 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 
Referat nr. 2 blev godkendt og underskrevet.  

2. BESTYRELSEN 
Vi holder en bestyrelsesfrokost i det nye år.  

3. ADMINISTRATOR 
Ingrid følger op med René på diverse sager. Han skal altid sende cc til bestyrelsen, når der 
bliver sendt ting ud til beboere.  
 
Referat af ordinær Generalforsamling godkendt med nogle få rettelser af navne. (IJ afleve-
rer) Rene skal returnere med rettelser og vi skal underskrive så det kan lægges på nettet.  
 
4. ØKONOMI 
Intet nyt – vi holder først i april.  
 
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.  
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6. OPGAVER/ANDET 
 
Plan 1 – og 5 års gennemgang af vinduer 
Vi har fået mail fra Plan 1 ang. nedskrivning af garanti fra Sjællands Vinduer og Døre. Gun-
ver efterlyser liste over mangler. Polle er i kontakt med hende, da vi skal have brev nu om 
mangler (Henrik sender ud) så det kan rapporteres til Gunver i januar. Deadline mandag 
den 21. skal afleveres i viceværtens brevkasse.  
 
Vurderingspolitik 
Abildhauge er valgt til nyt vurderingsfirma. Patrick gir Abildhauge besked og Polle inviterer 
Lisbeth til samtale i januar og tager en rundtur sammen med Henrik. 
 
Lys i vaskeri 
Vaskeriet er ved at blive malet. Lyset er ok nu. 

 
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 afventer eventuelle tagboliger, da det vil 
kræve gennembrud til tagetagen, hvis det bliver vedtaget. Afklares efter X-GF om tagboli-
ger. 
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
Projektet er gået i gang.  
 
Hoveddøre der smækker 
Peter Håndværker, tjekker op på dørproblemet med de smækkende døre og prøver med et 
dørluknings hjul – prøver DVG 5 – det virker dér. Der er prøve på køkkendør i nr. 58. (Polle 
– Pågår)  
 
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 (Pågår). 
 
Ansvarsforsikring/Forsikring 
Patrick kontakter Willies forsikringsmægler og undersøger. Vi siger ja tak til det nye tilbud 
(Patrick skriver til dem). Vores forsikringsmægler er Willies, og de har forsikret os hos 
Gjensidige. Ansvarsforsikring er nu hos AIG.   
 
Vores hjemmeside 
Claus skriver på hjemmesiden, at vi ikke har venteliste og ikke svarer på henvendelser om 
at blive skrevet op. (OK) Kursus i januar for Claus, Patrick, Finn og Ingrid – dato kommer 
fra Claus.  
 
Dræn i Dannevirkegade 
ATZ A/S sender et tilbud i næste uge på at lægge dræn ned i det resterende stykke fra 
Alsgade/DVG hjørnet til ca. DVG 11. (forventet ca. 180-200.000 kr.)l 
 
Varmepumper i Varmecentralen 
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Vi har 6 store pumper, B-pumper, der bruger meget strøm. Vi kan skifte til nye, energiven-
lige pumper AA-pumper. Tilbud på 6 nye pumper er på ca. 130.000 kr. Vi kan spare ca. 30-
40.000 kr. på el om året ved at skifte ud.  
 
 
 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Gård og kloakprojekt.  
Nyhedsbrev er sendt rundt. Vi har ikke fået tilbagemelding efter mødet den 24. november 
hvor forretningsfører og arkitekt skulle mødes. Patrick efterspørger en status.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik skal have en ny mobil, som ikke er med taletidskort, da det er dyrt og besværligt.  
Claus kontakter René og spørger om en god løsning. 
 
Claus har kontaktet Stark og har åbnet konto. De tager en tur derud og køber tøj og sik-
kerhedssko. 
 
Henrik holder ferie fra den 14. december og er tilbage mandag den 4. januar 2016.  
Aamann og Wulff er på i perioden og Joe passer viceværtjobbet, og de skal også stå for 
akut tilkald og snerydning. (Polle kontakter firmaet angående snerydning). 

9. EVENTUELT 
Henriks julegave – gavekort til Fisketorvet. Ny takst 800. Claus sørger for det.  
 
Kursus i hjemmeside med Diana. – Claus indkalder Finn, Patrick og Ingrid – engang i janu-
ar. Sender en mail med dato.   
 
Telefonpenge 
Kontonumre til udbetaling af telefonpenge (3.700 kr.) 
Alle sender til Rene, hvis de har nyt. Svend har sent sit. 
Jakob skal sende sit nr.  
Ingrid skal give besked om at de skal overføres snarest.  


