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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Lone Anderberg Bestyrelsesmedlem  
Patrick Hemmingsen Suppleant 
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
 
AFBUD 
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 
Ref. Nr. 3 og 4 til godkendelse næste møde – torsdag den 5. marts 

2. BESTYRELSEN 

3. ADMINISTRATOR 
Der er rykket for opfølgning på vandskade i kælder i Corona (ARI- og René) 
 
 
4. ØKONOMI 
 
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. Finn er i gang med 
at luse ud i listen med hensyn til fraflyttede beboere. Procedure skal fastlægges på kom-
mende bestyrelsesmøde. 
 
6. OPGAVER/ANDET  
 
VASKERI 
Vi underskrev kontrakten fra Saniva. (kopi hos Henrik, som laver en særskilt Saniva map-
pe) 
 
Venteliste opdateres 
Pågår 
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Vandskade Ny Carlsbergvej 29, 4. og 3. sal 
Forventet slutdato for stillads – uge 10. Derefer igangsættes indvendingt efter aftale 
ARI/Susane og øvrige. 2 skunke, 1 i nr. 27 og 1 i nr. 29. isoleres med granulat. Det tager 
anslået 2-4 uger at færdiggøre dette.  
 
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) NB: følg op med Henrik ang. 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. (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) 
 
BYGGESAG OG PROJEKTER 
Grønne gårde & kloak & fjernvarmerør 
Christian fra ARI kom og orienterede om deres forsinkelse, som skyldes vinterferien - og at 
de er færdige denne uge med udvendigt på tag og kviste og det indvendige derefter for-
ventes klar på 3-4 uger.  
 
Ang. fjernvarmerør udskiftning, var der fremsendt tilbud - vi får nærmere om dette. Der 
var 4 firmaer der bød på opgaven - to tilbage nu, hvoraf det billigste, inkl. byggepladsom-
kostninger m.v. løber op i ca. 860.000 Vi får kontrakt på tingene snarest så de kan gå i 
gang i uge 10. Forventet derefter 4-5 uger. Valgte firma H.P. Christiansen. Forentes 4-5 
uger til midt april.  
 
Christian er løbende i kontakt med grønne gårdes Lützen og Børling og det forventes at det 
politiske snart er igennem, så der konkret kan rettes til og udbud på kloakdelen kan starte. 
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8. VICEVÆRTER 
Henriks løn bliver reguleret til varmemester- og kursus er aftalt.   
 
Vi skal drøfte fremtidigt arbejde for Aamann og Wulff. Også hvad angår viceværtopgaver 
ved Henriks ferie, kursus og evt. sygdom (Pågår). 

9. EVENTUELT 
På kommende møde drøftes 
 
Principper og praksis vedrørende intern venteliste 
GF punkter drøftes igennem: vedtagelse ang. Ventelister samt nyt forslag vedrørende 
Bestyrelsens beføjelser ang. Omlægning af lån 
Eventuelt tagprojekt – vi afventer forprojektet fra A-huset – men vi kan drøfte hvordan vi 
hører beboerne 
Hvordan aktiverer vi beboerne mere end i dag? 
 
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) 
 
Kommende bestyrelsesmøder:  
Doodle er lavet og de kommende møder fastlægges til: 
 
Derudover ad hoc ved nødvendighed.  
 
 
  


