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København 17. januar 2012 

 
 
Referat fra A/B Marguerittens konstituerende bestyrelsesmøde  
Mandag d. 16. januar 2012 hos Jytte nr. 18 
 
For referat: Peter Wilhelm Hjørnet nr. 16 
 

1. Referater fra bestyrelsesmøder? 

Bestyrelsen vil tilstræbe at højne informations niveauet både ved opslag og gennem 

brug af vores hjemmeside og e-mail. 

 
2. Konstituering 

Endnu engang tillykke til Bo Lütken Petersen med formandsvalget 
Jytte Thomsen fortsætter som sekretær 
Peter Hjørnet er konstitueret som næstformand 
Bestyrelsens øvrige medlemmer er Erna Guldbøg samt 
Anders Middelbo.  

 
3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Bestyrelsen afventer gennemlæsning af generalforsamlingsreferatet. 

 
4. Økonomi 

a. Ombytning af lån. 

Bo taler med Dan-Ejendomme (administrator) om omlægning af lån, som vedtaget 

på generalforsamlingen. 

b. Efterbetaling altan. 

Bo har erfaret at Dan-Ejendomme´s beregning af udgift til altanerne ikke er ført 

fyldestgørende. Bo vil derfor rette henvendelse til administrator for at få en 

forklaring og få forholdet bragt i orden. 

c. Forsikringssag, afventer tilbud fra murer (er sendt til Thorbjørn). 



Bo arbejder videre med forsikringssagen. 

d. Venteliste. 

Bo skriver til ventelisten og følger op på indbetaling til samme. 

 
5. Sager 

a. Dørtelefoner 

Peter arbejder videre med dørtelefons problematikken 

b. TV-løsning 

Erna arbejder med at få belyst muligheden for alternativ TV-løsning 

c. Internetløsning 

Anders arbejder med at få belyst muligheden for fælles internet forbindelse 

d. Vaskeri 

Som vedtaget på generalforsamlingen vil Gitte Frydensbjerg med flere, arbejder med 

løsning at problemer med vores vaskeri 

e. Vedligeholdelsesplan 

Bo går i gang med at udarbejde plan for igangsættelse af vores vedligeholdelsesplan 

f. Kontor i kælderen under 16. 

Bestyrelsen afventer forsikringssag og efterfølgende mure/maler arbejde. 

I den forbindelse vil bestyrelsen bede om af effekter hensat i kælderen under nr. 

16 fjernes snarligst. 

g. Vandsikring af kældre 

Peter ser på muligheden for sikring mod oversvømmelse gennem kloakkerne ved 

fremtidige skybrud 

 
6. Klager (orientering)  

Bo orienterede om klagesager mellem andelshavere i foreningen 

7. Eventuelt 



a. Bo vil kontakte afgående bestyrelses formand og næstformand mhp. overdragelse af 

husets dokumenter, arkiv, hjemmeside, nøgler etc. 

b. Anders kontakter endnu engang Københavns kommune for at få skiftet kloakdækslet 

ud for nr. 16. 

8. Mødedatoer 2012.  

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 20. februar kl. 19.00 hos Bo 


