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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. 13 blev underskrevet. Der mangler % sats på hældning af trapper til portrum-
mene. Det er tilføjes her: Vi blev enige om at trapper til port rummene er ok som skitseret, 
efter at det blev klargjort at stigningen er nærmere 23 % end 50. 

2. BESTYRELSEN 
Næste møde er fastlagt til tirsdag den 27. september kl. 19 

3. ADMINISTRATOR 
Foreslået dato torsdag den 27. oktober Administrator bestiller kantinen på Vesterbro Ny 
skole.  (endnu ikke endelig bekræftet) 
 
4. ØKONOMI  
Der er aftalt budgetmøde mandag den 26. september kl. 8.00 hos Administrationshuset på 
Køge Landevej. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen oplyst. 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Ny husorden 
Patrick har sendt en ”moderne” husorden . vi tilretter hver især inden næste bestyrelses-
møde og markere highlighter, hvad der skal med fra vores egen gamle husorden, inkl. Al-
tanreglement, husdyr m.v 
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Dørpumper på hoveddøre og på døre til kælderindgange 
 
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. (pågår) 
 
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. (opfølgning ved Polle) 
 
Grøn gård 
Der var også i aften møde med gårdlaug og Niels Lützen, hvor gårdlaugets bemærkninger 
blev gennemgået. De er alle med i de udbedringer som kommunen (Børling) og Land-
skabsarkitekt og entreprenør har aftalt. Separat referat ved Mark Gazel er vedhæftet her 
og er udsendt til gårdlauget. Vedr. sveller der splintrer, blev det aftalt, at hvis der fortsat 
opstår problemer bliver de udskiftet.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Der bliver indkøbt ny plæneklippere: en flyer, der kan klare de små bakker uden at skalpe-
re dem, og en ny plæneklipper med opsamling af det høstede græs, eller alternativt en 
som findeler mere (Polle undersøger priser til næste møde) 

9. EVENTUELT     
Tagprojektet genoptages så småt. Vi har fået tilbud på at få udarbejdet de forskellige sce-
narier fra Administrationshuset/ARI. Vi afsætter yderligere 25-30.000 for dette. Patrick har 
kontakten og vi følger op og afsætter på budgetmødet til dette.  

 
 


