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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand  
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Lone G. Anderberg Bestyrelsesmedlem (referent) 
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
 
AFBUD 
Patrick Hemmingsen Suppleant (kom til sidst I mødet, hvor referatpunkter var gennemgået) 
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, 4 og 5 godkendt.  

2. BESTYRELSEN 
Ang. kommunikation, - når mailkorrespondance, husk kun ét emne ad gangen der skal gø-
res færdig før nyt emne. Beslutninger tages i bestyrelseslokalet, og kun undtagelsesvis på 
mail, når der er tale om små sager.  

3. ADMINISTRATOR 
Vi skal sørge for at få kopi af alle salgsaftaler og vurderingsrapporter, hvilket skal ske ved 
at Henrik sættes på maillisten (fra Administrationshuset). Administrationshuset skal sende 
alt siden Penneo blev indført. Henrik printer efterfølgende aftaler/rapporter ud til beboer-
mapperne. Polle giver besked til Administrationshuset.  
 
Vi indskærper til Adm.huset, at sager skal ekspederes hurtigere samt at vi får besked, når 
sager er administreret. Ingrid formidler til Adm.huset.  
 
4. ØKONOMI 
Ingrid og Polle aftaler økonomimøde slutningen af marts med A-huset.  
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
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6. OPGAVER/ANDET  
- venteliste opdatering pågår. Finn sender excelark til Ingrid 
- vandskade sagen Ny Carlsbergvej 29 pågår stadig. NB: Vi skal have tagrende renset 
mens stillads er oppe 
 
- fejl ved altandører og vinduer rep. pågår. Henrik  
- videoovervågningen, inst. af ny server/software pågår.  
-trappebelysning. Opsætning af sensorer pågår. Polle melder til elektriker at han kan gå i 
gang med opsætning af lamper, seneste udgave samt at belysningen bliver varm. 
- afregning vedr. altanprojekt 1, 2 og 3 er klar til udbetaling til de der skal have penge til-
bage. 
- der skal skrives nyhedsbrev om ekstraordn. GF. Ingrid laver udkast når referatet fra 
Adm.huset modtages. 
- hjemmeside. Beboere spørger til hvor de finder vedtægter, sidste GF og sidste regnskab, 
dette ligger i dokumenter på hjemmesiden. Claus vil få forslag om datoer for oplæring, evt. 
en lørdag eller en aften, ved hjemmesideleverandøren. 
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Projekt fjernvarmerør er gået i gang. Gårdprojekt afventer, stadig godkendelse fra Køben-
havns Kommune. 
 
8. Viceværter 
Intet nyt.  

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) 
 
Kommende bestyrelsesmøder:  
24. marts kl. 18.  
Derudover ad hoc ved nødvendighed.  
 


