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

København 4. januar 2016
Referat fra A/B Marguerittens bestyrelsesmøde i H.Q. mandag den 4. januar 2016 klokken 19:00,
tilstede: Bo, Jytte, Peter Hjørnet, Peter Wolffbrandt og Erna.
For referat: Bo Lütken Petersen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Gensidig orientering.
Økonomi.
Sager.
a) Vedligeholdelsesplan
b) Undersøgelse for anvendelse af vedvarende energi i ejendommen
c) Udnyttelse af rummene under 16
d) Undersøgelse af omkostninger ved udskiftning til elektroniske vand- og varmemålere.
e) Ekstra altaner.
f) Generalforsamling
6) Eventuelt
7) Dato for næste møde
Ad. 1 Dagsorden
Godkendt.
Ad. 2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
Ad. 3 Gensidig orientering:
o Problemer med cirkulationen på varmesystemet, nogle radiatorer i kældre og
stuelejligheder bliver ikke varme, diverse skidtsamlere er renset uden effekt og det
formodes at det er gennemstrømningen i varmeveksleren som er problemet, den
skiftes hurtigst muligt.
Ad. 4 Økonomi:
Møde med Arbejdernes Landsbank den onsdag den 13. januar 2016, da administrationen af
andelsforeninger flyttes fra de enkelte afdelinger.
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Ad. 5 Sager:
a) Foreningen har underskrevet afleveringsprotokol med diverse mangler, vi venter nu på at
den bliver underskrevet af entreprenøren og manglerne bliver udbedret. Møde med rådgiver
og kommunen den 12. januar 2016.
b) Afventer.
c) Afventer.
d) Afventer.
e) Intet nyt siden sidst, det vil sige opstart af byggeplads i uge 4 eller 5, hvorefter montering af
altaner påbegyndes.
f) Indkaldelse med diverse bilag er udsendt
Ad. 6 Eventuelt
Arbejdsdag er fastsat til lørdag den 30. april 2016.
Ad. 7 Dato for næste møde.
Mandag den 8. februar 2016 klokken 19.00, sted meddeles senere.
.
.
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