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Til stede: 

Ingrid Johansen Bestyrelsesformand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Poul Erik Bengtson Næstformand 
Sven Fechner suppleant 
 
Afbud 
Patrick Hemmingsen Bestyrelsesmedlem 
Cathrine B. Ahlmann  Suppleant 
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 
Referat 1 og to godkendes næste møde 

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
Administrationshuset giver ikke en tilfredsstillende service – ikke som forventet. Desuden 
ikke tjekket ARI regninger og fundet de fejl, der er opstået. Meddelt ved IJ.  
 
4. ØKONOMI  
Vi skal have de seneste 5 års udgifter til tagreparation og vedligeholdelse talt sammen 
(Polle) dette i forbindelse med kommende høring om tagboliger. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Ingen oplyst. 
 
6. OPGAVER/ANDET 
 
Skraldeskure 
Der skal sættes beskyttelses aluskinner på hjørnestolperne til skraldeskurene, så de ikke 
tager for meget skade (afventer?)  
 
Barvogne i skur 
Opstillet ansøgninger og kriterier. Besked skrives i januar til dem der har fået plads og dem 
der har fået nej. Omdeles snarest. 
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Fiberby 
Opgradering til 200/200 – købe udstyr eller leje. Vi vedtog at købe 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Kloakprojekt.  
Stadig intet nyt ift licitationsmapper/materiale. Tilbageholder derfor betaling. 
 
Grøn gård 
Intet nyt efter afleveringsnotat fra Børling med mangelliste. Vi afventer nyt fra ham. 
 
Porte 
Plexiglas er sat nederst på porte af hensyn til at holde katte ude.  
 
8. VICEVÆRT & SERVICE 
Tip top har fået tilbagemelding v. ingrid at vi ikke er interesseret. Henrik skal evt på kur-
sus. Vi skal have opfølgende samtale i januar angående fremtiden (polle/ingrid) 

9. EVENTUELT     
Naboejendommen – foreningen AB Enggaarden har henvendt sig, da deres administrator 
har oplyst at der kan søges om dispensation, så vi ikke skal betale kommunen for rengø-
ring. Vi kontakter dem for fælles ansøgning. Vi drøfter på næste møde, hvor flere er med.  
  


