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A/B Margueritten 
Ny Carlsberg Vej 16 – 20 
1760 københavn V 

 
 

København 23. maj  2012 

 
Referat fra bestyrelsesmøde A/B Margueritten.  
Onsdag d. 23. maj 2012 hos Bo nr. 18. 
 
Bestyrelsesmedlemmer tilstede: 
Jytte Dorrit Thomsen, Anders Middelbo, Peter Hjørnet, Bo Lütken og Erna Guldbøg. 
 
For referat: Erna Guldbøg nr. 20. 
 
Dagsorden: 
 

• Godkendelse af dagsorden 

o Godkendt 

• Godkendelse af referat 

o Godkendt 

• Orientering. 

o Indkaldelse til generalforsamling i gårdlauget er modtaget for sent til deltagelse. 

o Torbens lejlighed er solgt til ventelisten. Der har været sat spørgsmålstegn ved, hvor 

fyldestgørende synsrapporten har været, derfor opfordrer bestyrelsen fremtidige 

sælgere til selv at vælge vurderingsperson fra ABF’s liste. Denne kan findes på 

ABFs hjemmeside. 

o Bestyrelsen har modtaget mail omkring problemer med afløb i stuen i nr. 16. 

• Økonomi. 

o Bestyrelsen ønsker en nærmere gennemgang af økonomien sammen med 

administrator. 

• Sager  

1. Efterbetaling af altaner. 

• Der afventes svar fra Dan-ejendomme. 

2. Dørtelefoner 

• Der er modtaget tilbud fra Låsepartner, som accepteres. 
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3. TV-løsning. 

• Fiberby går i gang i uge 22 med forventet afslutning senest d. 30. juni 2012. 

Opsætningen af kabler til internet og tv, kræver adgang til alle lejligheder, uanset 

om man ønsker at bruge tilbuddet eller ej. 

4. Internetløsning 

• Se pkt. 3 

5. Vaskeri 

• Bestyrelsen afventer spændt et oplæg fra vaskerigruppen. 

6. Vedligeholdelsesplan 

• Der er modtaget tre tilbud på renovering af for- og bagtrapper. Bestyrelsen har 

besluttet at accepterer det billigste tilbud. I første omgang vil renoveringen kun 

gælde fortrapperne, bagtrapperne afventer, grundet pris og at der skal kigges 

nærmere på udvendigt murværk. 

I forbindelse med renoveringen er bestyrelsen interesseret i at forslag til farve i 

trappeopgangene. Gerne lyse pastelfarver. 

7. Kontor i kælderen under 16. 

• Punktet udgår indtil videre. 

8. Vandsikring af kældre. 

• Udestår 

9. Arbejdsdag. 

• Tilmeldingslister ophænges i opgange. Bestyrelsen har ikke nået at mærke cykler, 

men vi tager en snak om det på arbejdsdagen. 

10. Ekstra postkasse til foreningsbrug. 

• Udestår 

11. Forundersøgelse af solfangere 

• Udestår 

12. Forundersøgelse af elevatorer 

• Udestår 

13. Energicheck af ejendommen (eventuelt med kommunalt tilskud) 



3 
 

• Udestår 

Eventuelt. 

Næste møde bliver mandag d. 25. juni hos Jytte. 

 


