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

 
 
 

København 8. juli 2014 
 

 
Referat fra A/B Marguerittens bestyrelsesmøde hos Erna Guldbøg mandag den 7. juli, tilstede:  
Jytte, Bo, Erna og Peter. 
 
For referat: Bo Lütken Petersen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat. 
3. Gensidig orientering. 
4. Økonomi. 
5. Sager. 
6. Eventuelt 
7. Dato for næste møde 

 
Sager: 

a) Vedligeholdelsesplan. 

b) Undersøgelse for anvendelse af vedvarende energi i ejendommen. 

c) Udnyttelse af rummene under nr. 16. 

d) Lockerskabe i værksted. 

e) Tilbud på nye vaskemaskiner. 

Ad. 1 Dagsorden 
Godkendt. 

 
Ad. 2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt 
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Ad. 3 Gensidig orientering: 

o Gitte i nummer 18 har i slutningen af juni bragt en lille dreng til verden, vi ønsker 
tillykke. 

o Afsyring af varmeveksler er bestilt. 
o Der er bestilt nøgler til porten i gården. 
o Lakproducenten har været her for at se på lakeringen af vores trappeopgange og er 

uforstående over at det har holdt så dårligt, 16 ser pæn ud, men 18 og 20 bør lakeres 
om. Lakproducenten er villig til at afholde udgiften til lak og vi afventer svar fra 
Aktive Erling vedrørende udførelse af arbejdet. 

o Gårdlauget er ved at indhente tilbud på renovering af portene ud mod 
Haderslevgade. 

  
Ad. 4 Økonomi: 
 Intet 
  
Ad. 5 Sager: 

a) Kommunen har imødekommet vores ansøgning om støtte til renovering i henhold til 
forslaget fra generalforsamlingen, støtten vil udgøre en trediedel af budgettet. Møde med 
Gaihede, hvor tidsplan for projekteringen blev drøftet. Bestyrelsen skal nu have 
finansieringen på plads sammen med Administrator/bank. 

b) Afventer. 
c) Yago, nr. 18, har spurgt om han, en gang imellem, må holde møde med sin studiegruppe i 

rummet under 16, hvilket bestyrelsen har accepteret. 
d) Udestår. 
e) Saniva har sendt os to tilbud på nye vaskemaskiner, bestyrelsen har besluttet at at acceptere 

tilbud på to BaseLine 7110 industrimaskiner til i alt 30.000,- plus moms. 
 
Ad. 6 Eventuelt 
 Intet 
 
Ad. 7 Dato for næste møde mandag den 11. august 2014 klokken 19:00 hos Bo. 
  


