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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
 
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 
Referat nr. 11 blev godkendt og underskrevet.  

2. BESTYRELSEN 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag den 26. juli kl. 19.  

3. ADMINISTRATOR 
Administrator er rykket for opfølgning og AKT indsigt i klager vedrørende baren på Engha-
vevej 56. (er endnu ikke modtaget d.d.) 
 
Vi har fået beregning fra Administrator på at vandmålere ikke kan svare sig her. De arkive-
rer beregningerne.  
 
4. ØKONOMI  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Ny husorden 
Vi skal have opdateret vores husorden, der er fra 1931 så den er tidssvarende. Patrick la-
ver nuværende om til et word dokument, og ser efter en ”god” husorden fra 2012.  
 
Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Dørpumper på alle døre til gården inkl. Kælderdøre: 44.000 plus moms  
Vi afventer tilbud via Peter Frederiksen (PF Byg) på Hoveddøre på gadesiden og til kælder-
indgangsdøre. Afventer tilbud fra alternativt firma. Polle, pågår. 
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Samtidig også indhente pris på renovering af gårdens indgangsdøre til køkkentrapper.  
Denne løsning koster 65.900 plus moms for maling af dørene, så de bliver pæne i samme 
farve.  
Udskiftning af gårdens indgangsdøre til køkkentrapper vil koste – iflg. PBF firmaet. 255.000 
kr. plus moms – inkl. Dør, karm og vinduer ovenover med termo. Hvis vi vil have træ alu 
løsning koster 32.400 plus moms ekstra. Desuden kommer der en ekstra pris hvis vi vil ha-
ve andet end hvide døre og vinduer. Det vil vi, have samme antrasitgrå som de eksisteren-
de.  
 
Der kommer en merpris for montering af de nye elektroniske låse og beslag (Hansen og 
Søgart) pris kommer. 
 
Vi har taget principbeslutning om at skifte ud som skitseret. Og vi får 2 nyt tilbud (Polle 
indhenter).  Samtidig vurderes om dørene skal gå udad i stedet for indad, hvilket vi synes 
er ok, men vi skal sikre os at det opfylder brandmyndighedernes krav og sikkerhedsregler.  
Claus kontakter Teknik og miljø kontoret i kommunen.  
 
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.  
Besked til A-huset.  
 
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. Skal være brandsikret og samme farve som skurene (Polle – Pågår)  
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt. Færdigmeldt  
 
Grøn gård 
Nedgangstrapper fra de 4 stuelejligheder: 2 andele og 2 erhvervsleje. Der er kommet 
tilbud på trapperne fra LS-Trapper og Stål A/S.  Prisen er 62.000 inkl. Moms frit leveret og 
monteret i bredde lidt mere end en dobbeltdør. Det bliver med metaltrin – i galvaniseret 
stål. Resten bliver grå malet som altanerne. De to andelshavere skal betale selv, eventuelt 
gradvist over husleje eller efter aftale. Alternativt tilbud var kun 2.000 billigere, så vi har 
valgt den vi kendte. Vi afventer tegninger fra LS-Trapper og Stål A/S, hvorefter vi tager et 
kort møde med de to andelshavere.  
 
Farve på toiletbygningerne 
Der er sat to farveprøver på bygningen ved Alsgade. Grågrønt og støvet rødt. Der var stort 
flertal for den røde farve, hvilket er meddelt Niels Lützen.  
 
Cykelparkering under portene – og nedgang dertil 
Vi skal have detailtegninger af nedgangene – sikre at beton kan afvandes. Og helst både 
trappe og sliske med afvanding. Samt præcis hældning på nedgangen.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik skal have ændret fra taletidskort til abonnement.  
3 er valgt, og Claus tager sig af det i løbet af ugen.  
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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     
Tagprojektet genoptages så småt. Patrick kontakter Rasmus Juul Nyholm og får pris på de 
3 beregninger som blev skitseret på opfølgningsmødet efter GF 2015.  
 


