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

 
 

København 17.september  2012 

 
Referat fra bestyrelsesmøde A/B Margueritten.  

Mandag den 17. september 2012 hos Bo i nummer 18. 

 
Bestyrelsesmedlemmer tilstede: 

Jytte Thomsen, Anders Middelbo, Peter Hjørnet og Bo Lütken. 
 
For referat: Bo. 
 
Dagsorden: 

 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• Orientering. 

• Økonomi. 

• Sager  

• Eventuelt 

 
Referat: 

 
Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

Godkendelse af referat 

• Godkendt.  

Orientering 

• Andelene nummer 18, 3. th. og tv. er til salg. 

• Dan-ejendomme har ændret navn til DEAS A/S Ejendomsadministration. 
 

Økonomi 

• Modtaget opgørelser fra DEAS 
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• Vedrørende vores medlemskab af Gårdlauget Den Gule Trekant skal vi have rekvireret 
referat og regnskab fra seneste generalforsamling for at se, hvad et ret anseeligt kontingent 
går til. 

• Vi skal have en revidering af prisen for vores ejendomsforsikring idet den efter 
oversvømmelsen er steget med 124%, hvilket ikke er acceptabelt. 

Sager: 

1. Efterbetaling af altaner 

• Sagen afsluttet og fjernes fra listen. 

2. TV-løsning 

• TV-signal ændres med udgangen af september fra nuværende YouSee til kun at 

indeholde licensbetalte kanaler, det vil sige at betaling af TV og CopyDan ophører 

fra og med oktober 2012. Der arbejdes stadig for at få en individuel løsning på de 

nye kabler. 

• Bruge eventuelt http://viaplay.dk eller http://play.tv2.dk indtil da. 

3. Vaskeri 

• Vedtaget tilbud fra Saniva om etablering af en ny 14-kilos gas tørretumbler med 

aftræk til gården. 

• Etablering af bimåler til vaskeriet undersøges. 

4. Vedligeholdelsesplan 

• Udestår 

5. Vandsikring af kældre 

• Udestår 

6. Forundersøgelse af solfangere 

• Modtaget svar fra Københavns Energi vedrørende prøveopstilling af solcelleanlæg 

på taget. Vi var ikke en af de udvalgte ejendomme, men vi vil blive holdt orienteret 

om, hvorledes forsøgene falder ud og modtage tilbud på eventuel etablering af 

anlæg. 

7. Forundersøgelse af elevatorer 

• Udestår 

8. Energicheck af ejendommen (eventuelt med kommunalt tilskud) 
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• Udestår 

9. Undersøgelse af montering af tagrender under altanerne 

• Afventer konkret tilbud fra Altan.dk. 

Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 24. oktober hos Jytte. 

 


