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Til stede: 
Ingrid Johansen Formand (referent) 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus Pries Bestyrelsesmedlem  
Poul Erik Bengtson Bestyrelsesmedlem 
Patrick Hemmingsen Suppleant 
 
AFBUD 
Lone G. Anderberg Bestyrelsesmedlem  
Fraværende:  
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. 6 godkendt og underskrevet 

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 fik referat af X-gf i januar  
 
4. ØKONOMI 
Ingrid og Polle var til økonomimøde i går i Administrationshuset. Økonomi ser fortsat godt 
ud og der er budget til vedligeholdelse som planlagt.  Se under opgaver. 
 
5. LEJLIGHEDER TIL SALG 
Intet nyt 
 
6. OPGAVER/ANDET  
Venteliste har Finn opdateret og excel ark findes nu, klar til X-GF.  
 
Trappelys Opsætning af nye lamper med led og sensorer pågår.  
 
Altanafregning. Klar til udsendelse efter påske. Regner med endeligt inden 1. maj.  
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Nyhedsbrev – om xgf og konsekvenser – Samt andet relevant. Udkast undervejs (Pågår – 
Ingrid) 
 
Opgange renoveres 
Der er økonomi til 2 yderligere opgange renoveres med maling og ny linoleum. Henrik og 
Polle tjekker hvilke trænger mest, med fokus på nedslidt linoleum (Pågår). Derefter orien-
teres 3 bjørne.  
 
Luftpotter og rør isoleres – loft og kælder 
VVS Samico har givet tilbud på dette. Det sættes i gang (Henrik/Polle) 
 
Gl. Fyrkælder afrense vægge og udluftning m. ventilator 
Den gl. fyrkælder er meget fugtig. Polle indhenter tilbud fra Peter Tømrer og en anden ved-
rørende afrensning af mure, behandling med skimmelhæmmende overflade og isætning af 
4 x ventilator i vinduerne dernede. (Pågår) 
 
Videoovervågning 
Ny server er installeret, så anlægget er komplet.  
Vi finder tid hvor Henrik kan instruere og installere på bestyrelsens pc’ere, så vi kan over-
våge derfra.   
 
7. BYGGEPROJEKTER 
Projekt fjernvarmerør er gået i gang. Forventes klar efter denne uge, hvor der er lukket for 
varme hhv torsdag 26. og fredag 27. efter opslag.  
 
Gårdprojekt afventer, stadig godkendelse fra Københavns Kommune, jfr. Orienteringsmail 
fra forretningsfører Paul Børling.  
 
8. Viceværter 
Vicevært har bemyndigelse til at indkøbe endnu en kraftig affugter. Vi etablerer konto hos 
Stark, til indkøb af værktøj, beklædning etc.  

9. EVENTUELT 
Ingrid og Patrick skriver på et velkomstbrev til nye andelshavere, som A-huset får og som 
udleveres/sendes til nye andelshavere, når handelen er afsluttet. (Pågår) 
 
Kommende bestyrelsesmøder:  
Tirsdag den 28. april kl. 18.  
 
Derudover ad hoc ved nødvendighed.  
  


