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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Næstformand 
 
Afbud/fraværende 
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 og 12 blev godkendt og underskrevet.  

2. BESTYRELSEN 
Næste møde er fastlagt til torsdag den 18. august kl. 19. Ingrid bestiller Pizza.  

3. ADMINISTRATOR 
Vi har fået beregning fra Administrator på at vandmålere ikke kan svare sig her. De arkive-
rer beregningerne.  
 
Vi har fået mail om forberedelse af Ordinær Generalforsamling. Regnskab skal færdiggøres, 
og vi skal sende punkter til dagsorden. Foreslået dato torsdag den 27. oktober …Patrick 
svarer Rene, ok og bestil mødesal på Vesterbro Ny skole.   
 
4. ØKONOMI  
Regninger snarest til Administrator af hensyn til årsafslutning (senest inden for 14 dage). 
Vi beder om et budgetmøde i september, en tidlig morgen. Polle bestiller Valuar når regn-
skab foreligger.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen lige i øjeblikket  
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6. OPGAVER/ANDET 
 
Ny husorden 
Patrick sender en god fra DEAS og vi markerer hver især hvad der skal med fra den gamle.  
Markere med rødt. 
 
Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
Dørpumper udgår, da børnene ikke kan åbne.  
 
1der indhentes pris på renovering af gårdens indgangsdøre til køkkentrapper.  Denne løs-
ning 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.  Polle har undersøgt nærmere og vi 
er enige om at dørene går ud af på Alsgade og Dvg. Og indad på Ny Carlsberg Vej og Eng-
havevej, fordi der er trapper.  
 
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 
Der er opstigning af grundvand i de meget dybe kældre. Der er ikke sat højtvands lukker 
på i de kældre bl.a. fra City Musiks kælder, og Idas kælder.  Polle kontakter ARI Christian 
W. Frederiksen. Vi har fra begyndelsen sagt, at der skal højtvandslukker på alle gulvafløb i 
kælderen. Det er ikke sket og vi forlanger at de skal gøres. Samtidig skal det bræt der er 
lagt i Idas kælder gøres færdig.  
 
Grøn gård 
Nedgangstrapper fra de 4 stuelejligheder er bestilt for ca. 3 uger siden.  
 
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 
Der er sendt tegninger og Niels har vist, hvordan stigningen bliver – der er skrevet forkert 
og stigningen er ikke så stejl men ”kun ” %%%%% og der bliver barnevognsrampe. 
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Vandpytter 
Der er stillet spørgsmål ved hvorvidt der er grubbet korrekt, da der står vand i gården der 
ikke synker ned. Niels tjekker op med Møller og Løkkegård at de har grubbet ordentligt. 
Der kommer græs på nogle af bakkerne og nogle får planter, samt nogle halvt af hver. Ni-
els Lützen komme i morgen og tjekker.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Henrik skal have ændret fra taletidskort til abonnement.  
3 er valgt, og Claus tager sig af det i løbet af ugen.  

9. EVENTUELT     
Tagprojektet genoptages så småt. Patrick kontakter Rasmus Juul Nyholm og får pris på de-
beregninger som blev skitseret på opfølgningsmødet efter GF 2015. Rasmus vender tilbage 
den 8. august. Patrick følger op. 
 


