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

 
 

København 24. oktober  2012 

 
Referat fra A/B Marguerittens bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 24. oktober 2012 hos Jytte nr. 18, tilstede Bo, Jytte, Erna og Peter. Afbud fra Anders. 
 
For referat: Peter Wilhelm Hjørnet nr. 16 
 
Bestyrelsesmøde 24. oktober 2012  
 
Dagsorden: 
 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• Gensidig orientering. 

• Økonomi. 

• Sager 

• Eventuelt 
 
Sager: 

1. Tv-løsning. 

2. Vaskeri 

3. Vedligeholdelsesplan 

4. Vandsikring af kældre 

5. Forundersøgelse af solfangere 

6. Forundersøgelse af elevatorer 

7. Energicheck af ejendommen (eventuelt med kommunalt tilskud) 

8. Undersøgelse af montering af tagrender under altanerne 

 

Eventuelt 

 

 



Ad. 1 Dagsorden godkendt 
Ad. 2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt 
Ad. 3 Gensidig orientering. 

18, 3, th. er solgt til overtagelse den 1. november 2012.  
Vi byder velkommen til Silja Emmel og Jacob Nørregård Rasmussen. 
18, 3. tv. er solgt til overtagelse den 1. december 2012.  
 

Ad. 4 Økonomi. 
Opkrævning for internet fra Fiberby forfalder første gang 1/11 med 400,- kroner for 
tilmeldte brugere. Derefter vil det være 100,- kroner per måned. 

 Budgetmøde med DEAS A/S er berammet til onsdag den 14 november kl. 17.00 
 
Ad. 5 Sager: 
1. Tv-løsning. 

YouSee har slukket for signalet og antennen på taget er i brug. Der udestår stadig et 
problem med de svenske kanaler. Problemet søges løst i uge 43 ved Fiberby. 
Afventer tilbud fra YouSee om etablering af signal til individuelle pakker. 

 
2. Vaskeri: 

Ny stor tørretumbler færdigmonteret, forventes taget i brug efter bestyrelsesmødet. 
Saniva tilbyder ved næste serviceperiodes opkrævning, at kreditere de sidste 7 
måneder af denne periodes servicekontrakt på den ene tørretumbler svarende til kr. 
1.399,72 ekskl. moms/kr. 1.749,65 inkl. moms. 
Der vil således, i næste (fremtidige) kontrakt periode, ud over det krediterede beløb, 
blive opkrævet kr. 2.997,00 (indeksreguleret 2012) mindre i forhold til denne periodes 
ydelse. 
Ydelsen for totalservice modul 3 inkl. 2 årlige faste driftseftersyn- og servicerengøring 
på 4 enheder er kr. 11.988,00 inkl. moms (indeksreguleret 2012). 

Bestyrelsen ønsker at minimere driftsudgifterne, og der er derfor enighed om en anden 
(mindre) type serviceaftale, kan vi pr. næste periode (1/6-2013) få totalservice modul 
2A inkl. 1 årligt fast driftseftersyn- og servicerengøring til kr. 2.434,50 pr. enhed, 
svarende til kr. 9.738,00 (indeksreguleret 2012). 

Maskinerne vil dermed være dækket af den samme totalservice, dog med ét i stedet 
for to faste årlige driftseftersyn- og servicerengøring. 

Prisen på en vask fastsat til 20,- kroner og en 15-minutters periode i tørretumbleren til 
6,- kroner. 

Fejlmeldinger på vaskeriet skal ske til marguerittens@gmail.com, og vi skal være 

opmærksom på at servicekontrakten med Saniva ikke omfatter reparationer af fejl 

eller skader som er opstået ved forkert brug. 

Der kan bookes direkte i vaskeriet, via Saniva.dk eller via 

http://193.106.165.48:2001/ke.htm 

Etablering af bi-måler udestår. 



3. Vedligeholdelsesplan - intet nyt 

4. Vandsikring af kældre - intet nyt 

5. Forundersøgelse af solfangere pris anslået til 330.000,- kroner for El-paneler - vi 

følger udviklingen på området mht. tilskud etc. 

6. Forundersøgelse af elevatorer - vil blive undersøgt 

7. Energicheck af ejendommen (eventuelt med kommunalt tilskud) - intet nyt 

8. Undersøgelse af montering af tagrender under altanerne – et tilbud lyder på 120.000,- 

kroner vi overvejer alternativ 

 

Eventuelt 

 Bestyrelsen har derudover en generel opfordring til jer om: 

1. at passe på vores nymalede opgange, især når store ting transporteres op og ned, der 

er allerede sket en del skader. 

2. lade være med at skrue op for varmen i fællesrummene, medmindre de skal 

anvendes. 

3. ikke at stille storskrald i fællesrummene (bedes fjernet), der er et udmærket 

storskraldsrum i gården. 

4. ikke at lade klapvogne/barnevogne eller cykler stå i opgangene – disse hører 

hjemme i de dertil indrettede rum i kælderen. 

 

For referat 

Peter Wilhelm Hjørnet nr. 16 


