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Ny Carlsberg Vej 16 – 20 
1760 københavn V 

 
 

København 17. januar 2012 
 

 
Referat fra A/B Marguerittens bestyrelsesmøde  
Mandag d. 26. marts 2012 hos Peter nr. 16, tilstede Bo, Jytte, Erna og Peter. Afbud fra Anders. 
 
For referat: Peter Wilhelm Hjørnet nr. 16 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Orientering 
4. Økonomi 
5. Sager: 

a) Realkredit Danmark 
b) Efterbetaling af altaner 
c) Forsikringssag: Murer 
d) Dørtelefoner 
e) Tv-løsning 
f) Internet løsning 
g) Vaskeri 
h) Vedligeholdelsesplan 
i) Kontor i kælderen 
j) Vandsikring af kælderen 

 
 
6. Eventuelt 
 
 
Ad. 1 Dagsorden godkendt 
Ad 2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt 
Ad 3 Boet efter Torben Pedersen forventes af være færdige med rydning af lejligheden i nr. 

18 snarligst. Lejligheden vil som vanligt blive udbudt på den interne venteliste, 
interesserede på den interne venteliste bedes derfor snarligst komme med interesse 
tilkendegivelse til formanden. 

 Det defekte kloakdæksel udfor nr. 16 bliver nu endelig repareret. 
Ad 4 Gennemgang af foreningens økonomi med efterfølgende diskussion af fremtidig 

strategi. 
Ad 5  

a)  Omlægningen af vores lån, som vedtaget og diskuteret på GF, er nu effektueret 
b)  Vedr. efterbetaling af altaner/restance forventes afsluttet ved administrator 
snarligst 



c)  Murearbejdet i kælderen (forsikrings sag) er nu endelig afsluttet og forsikrings 
sagen kan afsluttes. 
d)  Rundspørge med indkredsning af problemstillingen vedr. dørtelefoner vil snarligst 
blive omdelt. 
e)  Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING er berammet til 
torsdag d. 19. april kl. 19.00 i kælderen under nr. 16. Den ny TV løsning vil give en 
besparelse på op til 4800,-kr pr. år pr. andel 

 Formel indkaldelse udarbejdes og omdeles snarligst af formanden 
f)  På den EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING vil bestyrelsen ligeledes 
orientere om de på GF omtalte tiltag for at etablere en mulighed for meget hurtig 
Internet opkobling for de andelshavere der måtte have lyst. En hurtig og prisbillig 
Internet opkobling der vil kunne give besparelser på op mod 3000,- kr. pr. år pr. andel 
alt efter hvad løsning man har på nuværende tidspunkt. 
g)  Bestyrelsen afventer anbefaling fra den arbejdsgruppe der blev nedsat på GF 
h)  Arbejdet med vedligeholdelsesplanen, som præsenteret på GF, fortsætter og Bo vil 
se på muligheden for at udarbejde en ”log bog” for den fremtidige vedligeholdelse. 
i)  Nuværende bestyrelse ser med lid skeptiske øjne på tanken om at etablere et kontor 
i kælderen under nr. 16, dog vil vi arbejde videre med tanken om at etablere et arkiv i 
kælderen. 
j)  Arbejdet med at finde en teknisk mulighed for at sikre kælderen mod vandskade 
fortsætter, bestyrelsen afsøger muligheden for at finde en løsning der er så 
vedligeholdelsesfri og økonomisk som mulig. 

 
Ad 6  Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en vandskade i nr. 18. Skaden er nu 

udbedret og bestyrelsen henstiller til af alle er opmærksomme på vandskader og 
nedsivning af vand. Så husk at kontrollere under køkkenvasken og på badeværelset, 
nedsivning af vand kan give anledning til svamp. 

 
 Husk at hente tørt tøj ned fra tørreloftet så andre kan komme til af tørre sit tøj! 
 

Arbejdsweekenden bliver 2. juni kl. 10.00.Forud for arbejdsweekenden vil der være 
en registrering af parkerede cykler i mellemgangene. Cykler uden ejer eller som står 
ubrugte hen vil blive bortkastet! 

 
 
 Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 23. april hos Erna nr. 18 
 


