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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Patrick Hemmingsen Suppleant 
 
AFBUD 
Lone G. Anderberg Bestyrelsesmedlem  
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
 
Ikke tilstede 
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
 

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. 9 blev godkendt af Ingrid og Patrick. Mangler øvrige tilstedeværende. Ref. 11 lig-
ger til underskrift i bestyrelseslokalet 

2. BESTYRELSEN 
Ingrid skriver til René, at Patrick skal med på mailing listen. patrickhemming-
sen@gmail.com 
Patrick skal også have adgang til Administrationshusets bestyrelsesdokumenter, da han er 
aktiv i betyrelsen. 

3. ADMINISTRATOR 
Vi omdeler indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 1. september2015, 
så snart vi har revideret budget fra Administrator. Forventet ultimo uge 33.  
 
4. ØKONOMI 
Efter regnskabsafslutning – sidste halvdel af august aftales møde med A-huset. Patrick ta-
ler med René og foreslår 24., 25. eller 26. august kl. 8 eller 15.30 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
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6. OPGAVER/ANDET 
 
Vurderingspolitik 
ARI har fremsendt skema til opdatering af vores vurderingspolitik. Drøftes på næste møde. 
Patrick undersøger 3 alternativer til nyt vurderingsfirma/mand. 
 
Venteliste har Finn opdateret og excel ark findes nu, klar til X-GF.  
Retningslinjer skal være klar til X-gf. Ved ledige lejligheder sættes opslag internt i opslags-
tavlerne i 14 dage (via viceværten, som skal have kopi af salgsopstillingen).  
Ventelisten har førstekøbsret i den etablerede rækkefølge. Hvis ingen har meldt sig inden 
for 14 dage, er der frit salg internt og eksternt.  
 
Opgange renoveres 
Opgange Enghavevej 56 og 58 er aftalt med 3 Bjørne og maler. Går i gang i september. 
Beboere adviseres i samarbejde med vicevært 
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
Projektet er IKKE i gang som tidligere refereret. Tilbud modtaget og projektet skal sættes i 
gang. (Henrik/Polle) 
 
Gl. Fyrkælder afrense vægge og udluftning m. ventilator 
Er færdigt, men iflg. Henrik er der stadig meget vand der driver fra væggene.  
Problemløsning? Drøftes på næste møde. 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Projekt udskiftning af fjernvarmerør er færdigt. 
 
Gårdprojekt afventer, stadig godkendelse fra Københavns Kommune.  Gårdlaug er oriente-
ret om dette. Referat af møde i  
 
8. Viceværter 
Henrik er raskmeldt og tilbage på jobbet.  

9. EVENTUELT 
Ingrid og Patrick skriver på et velkomstbrev til nye andelshavere, som A-huset får og som 
udleveres/sendes til nye andelshavere, når handelen er afsluttet. (Pågår) 
 
Kommende bestyrelsesmøder: Næste møde er tirsdag den 7. juli kl. 18.  
 


