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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Suppleant 
 
AFBUD 
Lone G. Anderberg 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. 8 godkendt – nr. 7 fortsat  godkendelse på næste møde når alle der var med, er 
tilstede.  

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
For-projekt om tagboliger 
Polle, Patrick og Ingrid havde møde med Rasmus Juul-Nyholm og Rene A. Andersen, Admi-
nistrationshuset, den 12.maj kl. 7.30. 
 RJN gennemgik de økonomiske beregninger for tagboligprojektet. Der var sammenlignin-
ger med ”kun” nyt tag, vores kuldsejlede projekt fra 00’erne og med AB Enggårdens pro-
jekt. 
 
På mødet d.d. kom Martin Yde fra ARI, og præsenterede for-projektets tekniske overvejel-
ser, og vi havde en god drøftelse omfanget og færdiggørelsesgrad, om mulighed for at gå 
til to-strenget system og om altan. 
 
Vi blev enige om, at A-huset/ARI går videre ud fra vores drøftelse, og gør klar til en X-GF 
hvor for-projektet kan præsenteres samlet. Det forventes, at X-GF bliver i juni. 
 
 
4. ØKONOMI 
Der er ingen bemærkninger 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
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6. OPGAVER/ANDET  
Venteliste har Finn opdateret og excel ark findes nu, klar til X-GF.  
 
Trappelys Opsætning af nye lamper med led og sensorer pågår.  
 
Altanafregning. Klar til udsendelse efter påske. Regner med endeligt inden 1. maj.  
 
Nyhedsbrev – om xgf og konsekvenser – Samt andet relevant. Udkast undervejs (Pågår – 
Ingrid) 
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Opgange renoveres 
Opgange er tjekket efter, og det er Enghavevej 56 og 58 der er hårdest medtaget i linole-
um; så de står for at blive renoveret, så snart 3 Bjørne og Lena Andersson kan få det ind i 
kalenderen. .  
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
Er i gang (Henrik/Polle) 
 
Gl. Fyrkælder afrense vægge og udluftning m. ventilator 
Billigste tilbud er accepteret (det blev PBF Byggeservice), og arbejdet sættes i gang: af-
rensning af mure, behandling med skimmelhæmmende overflade og isætning af 4 x venti-
lator i vinduerne dernede. (Pågår) 
 
Videoovervågning 
Der sættes nyt kamera med vidvinkel i porten mellem DVG 3 og 5. Den gamle flyttes til 
vaskriet, hvor den kan oveervåge konsollet, da det er mest udsat. 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Projekt udskiftning af fjernvarmerør er færdigt. 
 
Gårdprojekt afventer, stadig godkendelse fra Københavns Kommune, jfr. Orienteringsmail 
fra forretningsfører Paul Børling.  
 
8. Viceværter 
Henrik vil opmærke cykler der er defekte eller ikke bliver brugt, så de kan fjernes fra gård 
og kælder.  

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: Efter vi har modtaget oplæg til X-GF fra Administrator. 
 
 


