
BESTYRELSEN ABF ENGHAVE PARK 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 – 22. år – den 19. november 2018   

Til stede: 

Finn Thomasen (FT)                                 Bestyrelsesmedlem 
Cathrine B. Ahlmann (CBA)                 Bestyrelsesformand (referent) 
Anders Johannesen (AJ)   Næstformand 
Claus Pries (CP)                Bestyrelsesmedlem  

Anders Futtrup (AF)                                 Suppleant 
Daniel Rosengren (DR)   Suppleant 

AFBUD 
Patrick Hemmingsen (PH)                              Bestyrelsesmedlem 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsen 
3. Administrator 
4. Økonomi 
5. Lejligheder til salg 
6. Opgaver 
7. Byggeprojekter 
8. Viceværten 
9. Eventuelt    
10.Fortroligt 

Nyt indhold til referatet siden seneste bestyrelsesmøde er anført i kursiv. 

1. GODKENDELSE AF REFERAT 

Seneste referat forud for generalforsamlingen godkendes af tidligere bestyrelsesmedlemmer.  

2. BESTYRELSEN 

De gamle bestyrelsesmedlemmer bød velkommen til AJ og DR og fortalte nærmere om indhol-
det og strukturen af bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedtægterne. Således valgtes FT til kasserer og AJ 
som næstformand.  

3. ADMINISTRATOR 

Vi har modtaget udkast til referat af generalforsamlingen i oktober måned. Rettelser til refera-
tet sendes til Cobblestone (er sendt).  

Der er fortsat problemer med barnevogn i opgangene. Der må ikke ske opbevaring af barne-
vogne, kælke, cykler eller andet af hensyn til brandsikkerheden. Bestyrelsen beder administra-
tor om at sende skrivelse til beboere.  
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Der skal udarbejdes en klausul til vurderingsrapporterne vedrørende udbedring af ulovligheder, 
således at udbedringen kan ske af køber, dog med tidsfrist og dokumentation (Cobblestone ud-
former skabelon og følger op på dokumentation med billeder og dokumentation vedrørende 
håndværksmæssigt forsvarligt).  

4. ØKONOMI  

Der arbejdes på at optage realkreditbelåning ifm. foreningens forestående projekter (varme- og 
tagprojekt). Der er aftalte besigtigelse af ejendommen med tre realkreditinstitutter, og vi af-
venter endeligt låneoplæg/godkendelse. Cobblestone bistår med indhentning af tilbud m.v. 

5. LEJLIGHEDER TIL SALG 

Intet nyt 

6. OPGAVER/ANDET 

Beboerrum i kælder på Enghavevej 
Det skal undersøges, hvad det kræver at indrettet beboerrum, herunder tilladelse til ophold.  

Skure i portrum 
Der er modtaget tilbud på etablering af et skur til storskrald samt et skur til barnevogne i de to 
portrum. Det aftaltes at indhente flere tilbud. Vi skal undersøge, hvad der kræves af byggetilla-
delse mv. Skurene skal opføres i brandsikkert materiale. IJ undersøger med Peter Jahn eller 
Gaihede (Pågår).   

Brandsikring af lejlighedsdøre 
Det skal undersøges, om lejlighedsdørene i ejendommen er brandsikre, idet nogle beboere har 
fjernet den brandsikrende plade fra glasruden over døren. CBA har undersøgt, og de brandsik-
rende plader skal genetableres. Bestyrelsen besigtiger opgange og noterer de steder, hvor pla-
derne mangler (medio februar 2018). Der er foretaget optælling, og CBA kontakter administra-
tor om at sende påbud ud til de andelshavere, som mangler de brandsikrende plader (Pågår). 
CBA drøfter med René, hvorledes dette bedst gribes an (Pågår).   

Vinduer og altandøre 
Peter Frederiksen har været rundt i ca. halvdelen af lejlighederne. Arbejdet fortsættes. Der føl-
ges op på status for vedligeholdelsesarbejdet på næste bestyrelsesmøde. Arbejdes skal færdig-
gøres af Peter Frederiksen.   

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

7. BYGGEPROJEKTER 
Kommende nyt tagprojekt 
Der indhentes tilbud på realkreditbelåning. 

8. VICEVÆRT & SERVICE 

Der var intet til behandling under dette punkt. 
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