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

 
 

København 11. november  2012 

 
Referat fra bestyrelsesmøde A/B Margueritten.  
Onsdag d. 11. november 2012 hos Erna nr. 20. 
 
Bestyrelsesmedlemmer tilstede: 
Jytte  Thomsen, Peter Hjørnet, Bo Lütken og Erna Guldbøg. 
 
For referat: Erna Guldbøg nr. 20. 
 
Dagsorden: 

 

• Godkendelse af dagsorden 
o Godkendt 

• Godkendelse af referat 
o Godkendt 

• Gensidig orientering. 
o Velkommen til Helene Hove & Rasmus Larsen i 18, 3. tv.  

• Økonomi. 
o Gennemgang af lånetilbud fra Nykredit (Kan ikke betale sig) 
o Opsigelse af NRGI (administrator undersøger) 

• Sager 
 

1. TV-løsning. 

SVT kan nu ses. Da der desværre er kan være signal tab fra kælderen til 4. sal bliver det 

måske nødt til at skifte nogle af de gamle TV-stikdåser. Kan SVT ikke ses, skriv derfor til 

marguerittens@gmail.com 

Tilbud fra YouSee endnu ikke modtaget, der rykkes for svar.  

2. Vaskeri  

Tørretumbleren er taget i brug (og varmer nu også ☺) 

3. Vedligeholdelsesplan 

Vedligeholdelses planen vil blive taget op igen til foråret. 

4. Vandsikring af kældre. 

Vandsikring af kælderen vil blive taget op igen til foråret. 



5. Forundersøgelse af solfangere 

Foreløbigt er der modtaget information omkring solfangere til El. der arbejdes videre med at 

skaffe information omkring solfangere/varmt vand. 

6. Forundersøgelse af elevatorer 

Det er muligt at etableres elevatorer på køkkentrappen, priser undersøges nærmere. 

7. Isoleringstilstand af ejendommen. 

Udestår 

8. Undersøgelse af montering af tagrender under altanerne. 

Alternativer til Altan.dk undersøges 

9. Nye låsekasser i hoveddørene. 

Jytte indhenter tilbud. 

10. Generalforsamling 17. januar 2013 

Kulturhuset Lyrskovsgade, lokale 6 er booked fra kl. 18. Der vil blive arrangeret sandwich 

inden generalforsamlingen der starter kl. 19. 

11. Gennemgang af vedtægter og husorden. 

Vedtægter og husorden sendt til ABF for revision, hvis der er behov fremlægges de 

reviderede vedtægter på generalforsamlingen 

Eventuelt. 

• Branddøre indtil lofter og bagtrappen SKAL af hensyn til sikkerheden holdes afløste. 

Næste møde 

• Torsdag d. 10.01.2013 kl. 17.30, hos Jytte nr. 18 


