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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. 9 blev godkendt og underskrevet. Ref. 6 mangler – til godkendelse næste mø-
de.   

2. BESTYRELSEN 
Suppleant Jakob Sabber fraflytter foreningen og udtræder derfor som suppleant. Samtidig 
udtræder Puk Sabber af gårdlauget.  

3. ADMINISTRATOR 
Der er intet nyt.  
 
4. ØKONOMI 
Vi havde økonomimøde med Administrator onsdag den 26. april kl. 15.30 Vi gennemgik 
budgettet og det holder fint inden for rammerne.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Dannevirkegade 1. 1.th (dødsboet) er sat til salg via Unik.  
 
6. OPGAVER/ANDET 
Opgange renoveres 
Afsluttet – dog skal 3 bjørne reparere linoleum i nr. 56 hvor linoleum har sluppet. Det er 
repareret i dag.  
 
Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Vi afventer tilbud via Peter Frederiksen (PF Byg) på Hoveddøre på gadesiden og til kælder-
indgangsdøre. Afventer tilbud fra alternativt firma. Samtidig også indhente pris på renove-
ring af gårdens indgangsdøre h.h.v. udskiftning. 
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Vedligeholdesplan påkrævet ved lov 
Ved 6 lejere eller flere, skal der foreligge en vedligeholdelsesplan, som lejerne skal orien-
ters om, idet det kan påvirke deres husleje. Inkluderer IKKE vedligeholdelse, der ikke med-
fører huslejestigninger. Ref. Fra Polle Bengtsson= vi skal ikke gøre noget nu.  
 
Storskralderum i porten til Dvg. 7. 
Vi skal have pris på et rum i træ fra gulv til loft og to store skydedøre og aflukket ud til Dvg 
Og hele vejen rundt. Samme farve som skurene.  
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt kører og er forud for oprindelig plan. Der er ikke tilfredshed med varsling af 
beboere, når de skal flytte deres ting. Polle sender fotos til ARI/Christian af dug, der ikke 
når sammen. Kan det være den korrekte måde at gøre det på. Christian har ringet til Polle 
og forsikret, at det nok skal blive tæt. Polle har møde med ARI torsdag den 12. maj og føl-
ger op ang. forskellige regnvandsopsamlere (tomat og en anden model). 
Der er to åbne kloakhuller i bestyrelseslokalet og i kopirummet. Det stinker helt forfærde-
ligt og må lukkes til.  
 
Polle indhenter tilbud fra LS Stål på 4 x trappenedgange i samme type design som vores 
altaner – med ballustre på siden og med hårdtræ og med samme træ på håndlisten.  
 
Grøn gård 
Der er aftalt de sidste detaljer mellem Niels Lützen, gårdlauget og bestyrelsen vedrørende 
legeredskaber og gårdens indretning.  Der er aftalt, at de bakker der er tegnet ind nu bliver 
forhøjet lidt. Der er blevet ændret på skuret, som var planlagt til viceværtredskaber og 
barnevogne. Det viste sig, at viceværtens udstyr ikke kunne komme ind ad den planlagte 
dør. Derfor kommer der nu skydedøre i, og barnevogne bliver der ikke plads til i skuret i 
gården, men i port rummene under de to porte.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik skal have ændret fra taletidskort til abonnement.  
(Claus følger op- foreslået 3 eller Telmore.) 
 
Københavns Energi har været ude og tjekke et stort forbrug på varmt returvand. De ind-
stillet fyret og konstateret at den ene veksler skal pilles ned, når der bliver lukket for var-
men.  
Vi vil i fremtiden køre varmeregnskab og energiregnskab via Hofor.  
Hofor stiller i udsigt, at vi i stedet for at betale ca. 70.000 for returvarme, kan vi måske få 
en bonus.  
 

9. EVENTUELT     
Der er kommet lovkrav om opsætning af vandmålere jf bekendtgørelse 563. Der er flere 
valgmuligheder, men vi skal i første omgang have udført en rentabilitetsberegning. Admini-
strationshuset vil udføre beregningen for 4000 kr. inkl. Moms, hvilket vi accepterer. IJ gi-
ver Rene besked.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7. juni 2016.  
  


