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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Jakob Sabber Suppleant 
 
Afbud 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
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 
Referat nr. 4 er rundsendt – vi skal godkende og underskrive på næste møde.   

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
 
4. ØKONOMI 
Der blev afholdt X-GF den 20. januar kl. 19 i beboerrummet. Patrick har deltagerliste og 
har skrevet referat. Der var 42 stemmeberettigede inkl. Fuldmagter, så forslaget blev ved-
taget. Administrator skal snarest muligt have referat og deltagerliste, så de kan begynde at 
kigge efter fordelagtige lån. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Plan 1 – og 5 års gennemgang af vinduer 
Afventer Plan 1 efter vores indrapportering – og fakture. 
 
Vurderingspolitik 
Abildhauge er valgt til nyt vurderingsfirma. Lisbeth skal have forskellige informationer om 
holdning og regler hos os(Polle: 
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Abildhauge A/S 
Lindevangs Allé 6, 4.  
2000 Frederiksberg C.  
Att: Lisbeth S. Forring 
Tlf. 33313331  mobil 23458198 
LSF@ABILDHAUGE.DK 
 
 
Opgange renoveres 
Vi afventer stadig færdiggørelse – Polle følger op og forklarer, at vi endnu ikke ved om vi 
får gennembrud til loftetage i forbindelse med evt. tagprojekt og derfor ingen nye trapper 
nu. 
 
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. 56. (Polle 
– Pågår)  
 
Vores hjemmeside 
Kursus i hjemmesiden er den 17. februar kl. 19. Claus sørger for wok-mad (også noget 
uden gluten) 
 
Dræn i Dannevirkegade 
ATZ A/S har givet et tilbud på at lægge dræn ned i det resterende stykke fra Alsgade/DVG 
hjørnet til ca. DVG 11. Tilbuddet er godkendt – 122.000 + moms (Pågår).  
 
Varmepumper i Varmecentralen 
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 samt elektrolyse er på ca. 130.000 kr. Vi 
kan spare ca. 30-40.000 kr. på el om året ved at skifte ud. JA – godkendt, når Polle finder 
tilbuddet igen.  
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt er i fuld gang. Gårdprojekt havde møde i dag kl. 19. og der blev skitseret fra 
forretningsfører Børlings side, hvilke elementer han og Lützen påtænker at tage ud, for at 
spare. Gårdlauget får tilsendt sparelisten fra Børling og forslag til andre fliser end de aflan-
ge, samt flere forslag til træskure fra Lützen. Næste gårdlaugsmøde er mandag den 8. fe-
bruar kl. 19.30 
 
 
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 (Pågår) 
 
Polle sørger for at få overført 10.000 kr. til Henriks dankort, som skal bruges til tøj og sik-
kerhedssko, da det ikke var ligetil at åbne konto hos Stark.  (Pågår). 

9. EVENTUELT  
 


