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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Suppleant 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
 
 
Fraværende 
Lone G. Anderberg 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. 13 godkendes og underskrives næste gang.  

2. BESTYRELSEN 
Der ordinær GF bliver den 29. oktober 2015, kl. 18 i Kulturhuset i Lyrskovgade 
Vi bestiller opstilling og nedtagning af borde og stole, samt kaffe, te og vand. Finn bestiller 
dette og sørger også for at købe kager og slik.  
 
Mandag den 12. oktober 2015 omdeles dagsorden, regnskab og budget samt bestyrelsens 
beretning.  
 

3. ADMINISTRATOR 
Intet nyt 
 
4. ØKONOMI 
Intet nyt 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt  
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Vurderingspolitik 
Patrick har præsenteret 2 alternativer til ARI til vurderingsrapporter ved overdragelser. 
Sørger for 1 alternativ mere, så vi kan sammenligne, og vælge et alternativ snarest muligt, 
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da der ikke har været tilfredshed med nuværende vurderingsmand. Vi sammenligner og 
tager stilling på første møde efter ordinær GF. 
 
Venteliste – Den extraordinære GF den 1. september forkastede forslaget, så vi fortsætter 
uden ventelister.  
 
Lys i vaskeri 
Der opsættes nu nyt lys i vaskeriet og i gangen udenfor. Når lyset er sat op, bestilles male-
ren, da det ikke ser godt ud  
 
Opgange renoveres 
Opgange Enghavevej 56 og 58 er aftalt med 3 Bjørne og maler. Pågår.   
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
Projektet er gået i gang. Pågår.  
 
Forsikring 
Der er usikkerhed omkring overgangen til Codan forsikring, da Patrick mener, at Gjensidige 
var inde over hans vandskadesag. Måske var der en overgangsperiode til Codan. Patrick 
undersøger dette. 
 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
7.1. Kloak og grøn gård.  
Ifølge udmeldingen fra Kommunen, regner man med, at projektet står færdigt i sommeren 
2016. Den videre proces præsenteres kort på GF den 29. oktober.  
 
8. Vicevært & Service 
Henrik har varslet tømning af beboernes effekter og affald på for- og bagtrapper, i kældre 
og på loft. Tingene bliver fjernet og smidt ud, som varslet.    

9. EVENTUELT 
Patrick har skrevet et velkomstbrev i punktform, som A-huset får til at udlevere/sende med 
mail, til nye andelshavere, når handelen er afsluttet. Der henvises også til hjemmeside er 
www.enghavepark.dk 
 
NB hjemmeside kursus kan iværksættes til bestyrelsen, efter GF, når vi har fundet en dato.  
  


