
BESTYRELSEN ABF ENGHAVE PARK 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16– 20. år – den 11. oktober 2017   

Til stede: 

Ingrid Johansen (IJ)                                Bestyrelsesformand 
Finn Thomasen (FT)                                Bestyrelsesmedlem 
Cathrine B. Ahlmann (CBA)                     Suppleant (referent) 
Sven Fechner (SF)                                Suppleant 
Patrick Hemmingsen (PH)  Bestyrelsesmedlem 

AFBUD 
Poul Erik Bengtson (PB)   Næstformand  
Claus Pries (CP)                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 

Nyt indhold til referatet siden seneste bestyrelsesmøde er anført i kursiv. 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.30. 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 

2. BESTYRELSEN 
Fællesmail oprettes og der undersøges en sky-løsning for arkivering af dokumenter (FT). 
Der er oprettet en fælles bestyrelsesmail.  

CP lægger ny husorden og vedtægter på hjemmeside, som er tilgængelige på Administra-
tionshuset hjemmeside (Pågår).  

3. ADMINISTRATOR 

4. ØKONOMI  
Der bestilles valuaropdatering fra vores vanlige valuar samt fra Peter Ryaa, som er anbefa-
let af CBA/ og som Patrick også kender. Se også under nyt tagprojekt, da det hænger 
sammen. Valuaren (Peter Ryaa) har besigtiget ejendommen mandag den 14. August 2017, 
vi afventer således den endelige vurdering. Den udarbejde vurdering har vist sig ikke at 
være tilfredsstillende, hvorfor CBA bestiller ny vurdering af valuar Mikkel Scheel. Der er 
modtaget en indikativ vurdering fra Mikkel Scheel, men vi afventer således stadig den fulde 
valuarvurdering.    

CBA undersøger, hvor stor afvigelsen er på arealer i regnskabet i forhold til BBR-areal (På-
går). 
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5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 

6. OPGAVER/ANDET 
BRAVIDA har været og justeret fjernvarmeanlæg mhp optimering og vedligehold. F.up på 
næste møde og tilbagemelding fra BRAVIDA/Henrik vicevært.  

Brunata – opgave at vedligeholde varmemålere i hver lejlighed ved radiatorerne. Vi siger ja 
til Brunatas tilbud, (i alt anslået godt 66.000 kr.). Det undersøges, hvorvidt opgaven er 
igangsat.  

Ij ny adgangskode til A-huset.  

Der er modtaget tilbud på etablering af et skur til storskrald samt et skur til barnevogne i 
de to portrum. Det aftaltes at indhente flere tilbud.  

Der skal findes en løsning på afledning af vand fra altanerne, idet placeringen af de nuvæ-
rende udspyer på en del af altanerne leder vandet væk på en uhensigtsmæssig måde (På-
går).  

Vinduer og altandøre 
Der er vedligeholdelsespligt af vinduer og altandøre. Hver beboer har fået vejledning, da de 
blev sat i, herunder hvor ofte og hvordan vinduerne smøres. Der blev udleveret en lille bør-
ste til at fjerne skidt fra glideskinnerne (teleskop) på det store vindue i midten og på altan-
dørene.  
Vi skal opfordre beboere til at vedligeholde som anvist. 
Samtidig er det i sidste ende en foreningsudgift at vedligeholde.  
Vi bestiller Peter Frederiksen, der har givet tilbud på timepris til at gennemgå alle vinduer 
og altandøre.  

Hvis der konstateres vold/hærværk eller grov misligholdelse, får beboeren selv regning for 
udbedring af skader. Henrik og Peter varsler adgang til beboerne. Er igangsat og forløber to 
uger frem. Opslag er hængt op i opgange.   

Asbest 
Omfanget af asbest på tørrelofter undersøges straks – Polle undersøger og kontakter nabo-
foreninger AB Enghavegaard og AB Enghaven (Pågår).  

IJ udformer et brev om inddragelse af nøgler til tørreloftet, idet vi er blevet opmærksom-
me, på at der kan være risiko for neddrysning af asbest (ud fra forsigtighedsprincip) (På-
går).  

7. BYGGEPROJEKTER 
Kommende nyt tagprojekt 
Høring om projekt er den 26. juni efter X-GF kl. 17.30 forløb godt. Vi påtænker at holde en 
X-GF omkring projektet, når vi har modtaget valuarens vurdering af ejendommen.  

På grund af det utilfredsstillende arbejde fra valuaren udskydes X-GF ift. tagprojektet til 
efter den ordinære GF, og vi har fået indhentet en ny skyggevurdering. CBA er i dialog med 
Mikkel Scheel vedrørende skyggevurderingen.   

Cykel parkering under portene  
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Der ser stadig ud til at være ledig plads i cykelkældrene, hvorfor beboere opfordres til at 
gøre brug af disse.  

Grøn gård 
Der er kommet grønt tag på toiletbygninger.  
Der har været gennemgang af de nyeste ting inklusiv tag på toiletterne, nedgange og ge-
lænder, flisebelægning, fordampningsbede, sandkasse, belægning i port, udgåede træer, 
cykelrum, græsplæne, manglende græsfelter, cykelparkering i gård m.v. mandag den 19. 
juni. Paul Børling sender et referat.  
Vi har vedtaget at igangsætte endelig færdiggørelse af toiletbygninger i gården på forenin-
gens egen regning. (Pågår). Der undersøges, hvad der er sat i gang, herunder indvendig 
vedligeholdelse (Pågår). 

Det undersøges, om vi kan etablere en lejetøjskasse ved transformerskuret til legetøjet i 
gården. CP eller PB aftaler nærmere om, hvem der sørger for dette (Pågår).  

Der har været 1-års-gennemgang af to omgange. Der er udarbejdet en mangelliste. 

For så vidt angår græsplænen, er vi indstillede på, at vi ikke kan acceptere en langvarig 
løsning (dvs. afvente tilstanden i længere tid). Der er aftalt med Paul Børling, at en ekspert 
giver sin vurdering af problemet med vand på græsplanen.  
Vi afventer, og meddeler gårdlauget dette. IJ skriver til gårdlaug og informerer om den vi-
dere kommunikationsproces.  
Eksperten kommer ud og besigtiger græsplænen fredag den 29. september. Der er blevet 
foretaget en gennemgang af græsplænen af en ekspert, som konstaterede, at der ikke er 
tale om traktose men derimod, at lerlaget i underlaget forhindrer vandet i at trænge ned. 
Møller Løkkegård skal derfor tage en række prøver, hvorefter der udarbejdes en løsning på 
problemet.  

Vi har modtaget vedligeholdelsesplan fra Niel Lützen, og det aftaltes, at vi hyrer en gartner 
(evt. Stenbroens træpleje og anlæg) til foråret, som kan passe det nye gårdanlæg.  

8. VICEVÆRT & SERVICE 

Henrik skal melde tilbage vedrørende opfølgning Kim fra energimærkefirma – om vedlige-
hold.  
Henrik sætter opslag på køkkendøre ud til gården, om at børn ikke må …. lege i vådbede, 
trampe på planter, cykler ikke parkeres uden for stativer og i hvert fald ikke på planter og 
græs (pågår).   

Aamann og Wulff kan ikke levere afløser i Henriks ferie. Vi er heller ikke helt tilfredse med 
deres arbejde, så vi indhenter tilbud fra tre nye firmaer (pågår).  

Vi overvejer at ansætte en vvs-er som anden vicevært nu, hvor Henrik skal holde gården 
og fortovet ud mod Enghavevej. Sven kigger på Metals A-kasse og vi indhenter tre tilbud 
fra viceværtsfirmaer (pågår). 

Larsen & Holm ApS godkendes som ny VVS’er for foreningen (tlf. 35 83 99 12). Henrik op-
sætter opslag med nye kontaktoplysninger i alle opgange. Henrik har givet udtryk for, at 
håndværkerteamet fungerer rigtig godt.  

Vi igangsætter indhentet tilbud på vinduespolering hos ABC rengøring og service (Pågår). 
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Vi beder Henrik om at bestille energimærkning (Henrik) (Pågår). Derudover beder vi Henrik 
om at bestille og opsætte skilte med maksbelastning (3,5 t) over portene.    

SF har udarbejdet/ vil færdiggøre en ny arbejdsplansvurdering (APV) i samarbejde med 
Henrik (Pågår).  

9. EVENTUELT     

Beskæring af gl. træer. Vi beder Møller og Løkkegård om pris på at beskære vores egne 
gamle træer, Hyld, tjørn og kirsebær (alle gamle) samt om pris på at få plantemodnet de to 
grundstykker på hjørnerne af Dannevirkegade, som nu ligger brak. IJ har bedt Møller Løk-
kegård om pris. Beskæringen bør ifølge Møller Løkkegård først foregå til foråret.   

Askebægre i gården. CP har bestilt skraldespande til gården. 

VVS tjek indføres som standard ved fraflytning sammen med el-tjek. IJ spørger René om 
dette (i referatskrivende stund har René svaret, at det skal op som vedtægtsændringsfor-
slag) (Pågår).  
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