
BESTYRELSEN  ABF ENGHAVE PARK 

Referat  No. 9 / 21. år Bestyrelsesmøde 17. september 2018   

Til stede: (referent) 

Cathrine B. Ahlmann Formand 
Ingrid Johansen Næstformand 
Finn Thomasen Bestyrelsesmedlem 
Claus W.Pries-R. Bestyrelsesmedlem 

Afbud fra 
Patrik Hemmingsen bestyrelsesmedlem 
Anders Futtrup 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 
Referat fra 29. august rettes med skrivefejl og underskrives. Alle Cathrines referater skrives ud af IJ og 
lægges i mappe til underskrifter 

2. Bestyrelsen  
Der skal indkaldes til ordinær GF torsdag den 25. oktober 2018 – omdeles senest den 10.10.2018. Skri-
ver på FB og orienterer. 

3. Administrator 
Opgaver, der pågår 
Vi afventer administrators udspil angående klage over bar. Vi afventer administrators udspil vedrørende 
diverse påbud. 

Vi vil bede administrator om at sende forslag til retningslinjer for renovering og ombygning – ikke mindst 
for køkken og bad. Bestyrelsen skal have ansøgning om al ombygning, men der mangler faste retnings-
linjer for bad og køkken, fx ændret rørføring, udskiftning af gulv, hvor det skal sikres at underliggende og 
bærende jern er intakt eller det rustsikres, og fx gasrør ikke må fjernes – eller hvis de må, så med klau-
sul om at det påhviler andelshaver at genetablere til overbo, selvom nuværende overbo ikke har gas. 

Nyt. Vi har fået lovning på en hurtigere administration og et nyt team. Vi ønsker en kontakt, der fordeler 
opgaverne internt i Cobbelstone til de relevante i teamet.  

4. Økonomi  
Der blev afholdt økonomimøde den 10. september med Cobbelstones Rene og Winnie, og herfra. Patri-
ck og Cathrine. Regnskab og budget blev gennemgået. Vi har fortsat et rigtig godt resultat. Efter afdrag 
ca. 1.1 mio.  

5. Salg af andele  
intet nyt - frit salg 
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6. Opgaver 
Gården 
Toiletterne i gården er renoveret helt, nye sæbedispensere, toiletrulle og håndrulle. Låsene er indstillet til 
at følge køkkentrappe-dørenes låse.  

Stenbroens har været i gang med at renovere bede og efterså, bl.a. i regnbede. De går senere på efter-
året i gang med at beskære de sidst træer efter aftale.  
  
Vi afventer tilbud på stabilgrus ved Dannevirkegade 1, hvor bedet er selvsået, samt ved køkkendøren til 
Ny Carlsberg Vej 29., som fremover bliver reserveret til ladcykler – altså ingen stativ. Vi har ønsket stativ 
og stabilgrus ved Dannevirkegade 5, stuen, lige til højre for porten. IJ følger op med Stenbroen. 

Cykelstativer udenfor ejendommen 
Claus sender tegninger og til Stenbroens, som derefter udarbejder tilbud. Hvis det bliver accepteret, ta-
ger Stenbroens kontakt til Københavns Kommune for godkendelse.   
  

7. byggeprojekter  
A. Cykelkældre i port og græsplæneproblemer 

Vi har møde med Cobbelstone/plan 1 den 25. september, hvor entreprenør også er indkaldt. Claus har 
aftalt møde med en uvildig fagmand den 24. så vi kan få en second opinion før mødet.  Udover de 
mangler vi har fastslået ved 1 års gennemgang, som ikke er udbedret, har ARI/Christian Wigø Frederik-
sen tidligere påpeget forkerte fald på nogle 6 konkrete steder ved renderne. Det skal der også tages stil-
ling til ved mødet.  

Vi har observeret at der er et problem ved nedgangen til  vaskekælderen. Væggen ud til gården står våd, 
det lader til at der måske ikke er lagt membran ind der. 
Møller Løkkegård må dokumentere, hvad der er lagt ind der.  

Endelig er der sagen om påkøring af en altan, hvor der er bøjet to stænger i altanen. Fotodok foreligger. 
Det skete i forbindelse med gårdanlægget.  

B. Tagboliger nyt tage og 2 strenget system 
Vi har kontakt med de mulige rådgivere til projektet. Foreløbig afventer vi nærmere fra  
Peter Jahn og Co, som der har været møde med (Patrick og Cathrine 
Gaihede (Cathrine kontakter) 
Mehl og Co. (Patrick kontakter) 

C. Problem med fugt I dybe kælder og udbedring, samt projekt vedr. beboerrum. 
ATZ har givet forslag og tilbud på udbedring af fugt i den dybe kælder (tidl. Fyrrum) ved port nr. 3-5 
Samt forslag til lovliggørelse af beboerrummet med udgravning.  
Vi har besluttet at disse projekter venter vi med at tage stilling til. Tage op i november.  

8. . Vicevært 
IJ udarbejder en kontrakt, efter Cobbelstones standard kontrakt, og en arbejdsbeskrivelse, der skema-
tisk omfatter daglige, faste opgaver og andre forefaldende opgaver.  

9. Eventuelt 
Vi besluttede at indkøbe en pc til bestyrelseslokalet, så vi kan skrive referater umiddelbart, og med tråd-
løs til kopimaskinen, så vi kan skrive under til protokol samme aften som bestyrelsesmødet foregår. 
Samtidig besluttet at indkøbe en trådløs projektor.  
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