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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Lone Anderberg Bestyrelsesmedlem  
Patrick Hemmingsen Suppleant 
AFBUD 
Teresa Møller Suppleant 
Poul Erik Bengtson 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. 3 til godkendelse næste møde – tirsdag den 17. – evt. kommentarer bedes ind-
sendt inden mødet for dem, som ikke kan deltage. 

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
Der er rykket for opfølgning på vandskade i kælder i Corona (ARI- og René) 
 
4. ØKONOMI 
Skuffende fremmøde – 17 ud af 150 andelshavere mødte op. Ikke nok til at få en bedre 
økonomi og bedre risikoprofil for hele foreningen ved omlægning af lån. Vi drøftede hvad 
der skal til for at få andelshaverne til at deltage – både i stort og småt og især her hvor der 
utvetydigt kunne forbedres økonomi for foreningen var det meget skuffende, at der kom 
for få til at vedtage en lånomlægning. Vi ræsonnerede, at indkaldelserne skal forbedres, så 
det fremstår klart, hvad der er på spil.   
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Der er flere lejligheder til salg pt. Der er frit salg, så det er kun når købsaftaler skal god-
kendes at bestyrelsen involveres. Vi opfordrer sælgere til at lave interne opslag på hjeme-
siden eller i opgange via Henrik, så interne andelshavere kan byde på andele 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. Finn er i gang med 
at luse ud i listen med hensyn til fraflyttede beboere. Procedure skal fastlægges på kom-
mende bestyrelsesmøde. 
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6. OPGAVER/ANDET  
 
VASKERI 
Vi havde indledningsvist møde med Saniva omkring vaskeriet. De gjorde rede for, at vores 
3 maskiner i vaskeriet og bookingtavlen er 11 år gamle og at de har forsøgt at reparere på 
anlægget, da det ikke har virket de sidste 1½ - 2 måneder (hvilket har bevirket, at der ik-
ke kunne registreres forbrug, så det har været gratis vask for brugerne i den tid det ikke er 
registreret). Vi fik en tur til nabovaskeriet i DVG- foreningen på hjørnet af Alsga-
de/dannevirkegade, hvor vi så tavlen og maskinerne. Vi fik tilbudsmappe med tilvalg af 
forskellige ekstra features. Vi besluttede, at vi beholder Saniva, som vi har haft et godt 
samarbejde med i 11 år, og at udskifte de gamle maskiner til nye, miljørigtige. At vi kun vil 
have neutral vaskemidler, som sættes i doseringsanlæg. At der sættes indgangskontrol til 
vaskeriet igen, og at vi får flersprogligt anlæg. Patrick fik til opgave at forhandle om leve-
rancen og pris. 
 
Venteliste opdateres 
Pågår 
 
Vandskade Ny Carlsbergvej 29, 4. og 3. sal 
Der er opsat stillads og arbejdet er i gang med udskiftning af inddækninger ved kviste og 
andre utætheder. ARI står for opgaven og har løbende kontakt med de involverede beboe-
re.  
 
Fejl ved altandøre og vinduer 
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. (Pågår) 
 
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. (pågår) 
 
Trappelys 
Samme firma er valgt til nyt elektrikerfirma. Vi så på prøvebelysning i Dannevirkegade 3. 
Selve lampen en fin og passer til vores opgange – men lyset er meget skrapt. Vi er i dialog 
med firmate om et alternativ.  
 
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. (Der er ændret 
og nyt udkast afventes) PÅGÅR  
 
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. (Pågår) 
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BYGGESAG OG PROJEKTER 
Grønne gårde 
Intet nyt pt.  – kommunen har projekt til endelig vedtagelse.  
 
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.  (Afventer pt. Frostfrit – derfor holdt datoen 
ikke) 

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 (Pågår – Henrik, Claus og Polle) 

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) 
Doodle til næste møder i marts – Patrick sender. Næste møde er fastsat til 17. februar kl. 
18.  
 
Lone bemærkede, at der er vandskade i muren inde i gården ved nedløbsrøret midt mellem 
Ny Carlsberg Ve 27 og 29. Der skal undersøges, hvad det skyldes og udbedres hurtigst mu-
ligt.  
 


