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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. 12. er godkendt og underskrevet til protokol. 

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 sørger 
for at købe kager og slik.  
 
Skal derfor indkaldes den 12. oktober 2015, med omdeling af dagsorden, forslag, regnskab 
og budget. Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 7. oktober kl. 19.  
 
Lone Anderberg har meddelt, at hun ikke genopstiller hverken til bestyrelse eller gårdud-
valg.  
 

3. ADMINISTRATOR 
 
Bestyrelsen besluttede som princip, at vi fremover ikke benytter os af rådgivning fra Admi-
nistrationshusets associerede selskaber, ARI og Winsløw advokater (Finn Træff).  
 
4. ØKONOMI 
Vi havde økonomimøde tirsdag den 8. september kl. 16 her hos os. Vi gennemgik regnskab 
og budget. Vi hævede vedligeholdelsesbudgettet med 500.000. Ellers ingen anmærkninger. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt  



BESTYRELSEN  ABF ENGHAVE PARK 
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.13– 18. år – den 29. september 2015 
 

 2 

 
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, 
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 er tilbud på opsætning af sensor i vaskeriet med 3 runde lamper.  
Samt i gangen ved vaskeriet. Det er vedtaget og sættes i gang.  
 
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.  
 
Gl. Fyrkælder afrense vægge og udluftning m. ventilator 
Er færdigt indtil videre, idet væggene er blotlagt, så de kan tørre. Vi gør ikke mere ved det 
før kloak- og gårdprojekt er gennemført. 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Forslaget er endelig vedtaget i Borgerrepræsentationen. Der er sendt folder ud til alle be-
boere i ab Enghave Park med orientering om dette. Der er høringsfrist for eventuelle indsi-
gelser på 6 uger. Dette er en formalitet, som skyldes, at de fleste gårdprojekter som 
Kommunen giver tilskud til, har flere ejer/andele omkring samme gård. Det er ikke tilfæl-
det hos os, og derfor forventer vi, at projektet går i gang umiddelbart efter høringsfristen, 
som er den 21. oktober.  
Ifølge udmeldingen fra Kommunen, regner man med, at projektet står færdigt i sommeren 
2016. 
 
8. Vicevært & Service 
Der har været ytret utilfredshed med trappevask og hyppighed på Enghavevej. Aamann og 
Wulff har nu skiftet deres medarbejder ud, så vi aftalte at se tiden an, og se om det bedrer 
sig.  

9. EVENTUELT 
Velkomstbrev til nye andelshavere, som A-huset får og som udleveres/sendes til nye an-
delshavere, når handelen er afsluttet. Herunder 6 punkter:  
Vi bruger fiberby 
Der er fælles vaskeri, nøglebrik udleveres hos vicevært 
YOUSee – vi har fælles tvunget mindste pakke. Du kan selv til vælge ekstra 
Alle ombygninger i lejligheden skal der søges om hos bestyrelsen (og evt. kommunen) 
Inden renovering af køkken og bad skal vicevært kontaktes. Foreningen står for udskiftning 
stigestrenge og faldstammer, når der renoveres køkken og bad. 
Kælderrum tildeles af vicevært 
Hjemmeside er www.enghavepark.dk 


