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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Patrick Hemmingsen Suppleant 
AFBUD 
Lone Anderberg Bestyrelsesmedlem  
Teresa Møller Suppleant 

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 
Refn 2. blev godkendt.  

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
Der er rykket for opfølgning på vandskade i kælder i Corona 
 
4. ØKONOMI 
Der er d.d. indkaldt til X-gf onsdag den 28. januar kl. 18 i bebeoerlokalet i gården. Det er 
for at få tilslutning til omlægning af F1 lånet til F3. Begrundelse i indkaldelse sammen med 
bilag. Er omdelt i dag.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
På næste XGf skal punktet genetablering af intern venteliste tages op. Liste fra 2007 skal 
opdateres med fraflyttede og vi skal foreslå procedurer til ventelisten.  
 
6. OPGAVER/ANDET  
Venteliste opdateres 
Finn påtog sig at gennemgå intern venteliste fra 2007 og fjerne de fraflyttede ved at sam-
menholde med Administrationshusets nuværende beboerliste. På næste bestyrelsesmøde 
drøftes hvordan ventelister administreres, procedurer for opslag af andele til salg og andet.  
 
Vandskade Ny Carlsbergvej 29, 4. og 3. sal 
Arbejdet går i gang i uge 5 med opstilling af stillads.  
 
Fejl ved altandøre og vinduer 
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Der er dialog med Plan 1 og Sjællands vinduer og døre angående manglende lister ved dø-
re, utæt dør i nr. 29, 2.tv. og manglende sprosser. Vicevært Henrik sender lister over 
mangler til Henrik Suhr, Plan 1.  
 
Angående mangler ved døre, som skal udbedres af Ideal Combi/h.h.v tømrer Peter som 
satte dem i, giver vicevært Henrik besked til Peter om dette.  
 
Videoovervågning 
Den eksisterende overvågning er ikke optimal, da den kører på 2 servere, og ikke kan til-
gås undtagen fra h.h.v. bestyrelseskontor og viceværtkontor. Vi har fået tilbud 13.1.15 om 
opdatering til nyt system, analog som kan tilgås eksternt. Tilbuddet blev accepteret og op-
datering til nyt system iværksættes. Ses i mappe – igangsatte reparationer. Elektrikerfirma 
P. Andersen & Co. Aps står for det.  
 
Trappelys 
Samme firma er valgt til nyt elektrikerfirma. De har også givet tilbud til opsætning af ny 
belysning i opgangene – for og bagtrapper, således at det tændes ved bevægelse og med 
led-lamper, der er meget billigere i drift. Vi kan påregne at udgiften er indtjent i løbet af 2 
år, da det vil reducere el-udgifterne betydeligt.Tilbud i mappen igangsatte reparationer. 
Ved sElektrikerfirma P. Andersen & Co. Aps .  
 
Arbejdsskadeforsikring 
Willis mæglerne har sendt tilbud på skift fra Codan, som har opsagt arbejdsskadeforsikrin-
gen, til Gjensidige. Der er dækning for 1 vicevært ansat samt tilfældig ulønnet medhjælp. 
Claus kontakter Willis og får afklaret om det betyder 1 eller 2 ift præmien. 
 
Altanregnskab 
Polle har alt klar, men pc er brudt sammen, så noget skal indføres i regnskab igen. Polle 
forventer at der er klar om ca. 1 måned.  
 
BYGGESAG OG PROJEKTER 
Grønne gårde 
Der var høringsmøde den 8. januar på Vesterbro Ny Skole. Der var ingen indsigelser mod 
projektet som alle var glade for, men nogle præciseringer: Der kommer en 30 cm flise 
rundt ved alle husmure. Der bliver etableret et el-stik til opladning af kørestole et sted med 
flisebelægning. Der bliver etableret en lille bakke i Alsgade-enden, hvor der kan sættes en 
rutchebane op. Præciseringer sendes til Børling og Lützen senest i morgen.  
 
Kloak 
CFW/ARI Går i gang med fjernvarmerør den 5. februar. Viceværten sørger for at beboere 
der har kælderrum der skal tømmes får besked om dette, og anviser alternativ opbevaring. 
Henrik varsler også om arbejdet ved opslag.   

8. VICEVÆRTER 
Henrik skal have lønforhandling og udviklingssamtale med bestyrelsen. Polle og Claus ind-
kalder og foreslår opgradering og kurser, først og fremmest varmemesterkursus ved AMU.  
Samtidig drøftes fremtidigt arbejde for Aamann og Wulff. Også hvad angår viceværtopga-
ver ved Henriks ferie, kursus og evt. sygdom 
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9. EVENTUELT 
Patrick foreslog, at der skrives et velkomstbrev til nye andelshavere, som A-huset får og 
som udleveres/sendes til nye andelshavere, når handelen er afsluttet. Patrick laver udkast 
(PÅGÅR) 
Patrick laver doodle for hver den sidste uge i måneden – for mandag til torsdag h.h.v kl 18 
og 19.   
 


