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

Referat af bestyrelsesmøde den 20. februar 2019 kl. 19 i
bestyrelsens lokaler.
Deltagere: Henrik Reimers, Eva Tryti, Siff Døssing. Afbud: Ulla
Friberg.
Referent: Trine Middelbo
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2.. Konstituering af bestyrelsen.
Velkommen til Henrik. Nu er bestyrelsen klar til et spændende nyt år.
3. Venteliste inkl. salg af andelen nr. 20, 1. th.
Jan Herlev flytter fra Margueritten efter 24 år og bosætter sig
permanent på Langeland. Tak for godt naboskab og held og lykke på
Langeland!
Alle i foreningen får tilbudt Jans lejlighed og interesserede naboer og
overboer har førsteprioritet, derefter interesserede på den interne
liste og derefter alle i foreningen. Hvis ingen er interesserede internt
udbydes lejligheden på den eksterne liste.
4. Vinduespudser.
Sidste omgang vinduespudsning var ikke helt i orden. Næste omgang
får vi derfor til halv pris. Hvis det heller ikke er i orden, så må vi vist se
os om efter ny udbyder. Hvis I har nogle forslag, så er vi lutter øren.

5. Opgaver i foreningen.
Bestyrelsen går en runde på kælder og kvist ved næste møde og
arbejder på en oversigt over fælles praktiske opgaver samt forbereder
den fælles arbejdsdag.
6. Dør til cykelkælder i nr. 20.
To beslag er slået af døren. Der indkøbes nye beslag og de monteres
snarest.
7. .Bestyrelsen har fastlagt mødedatoer for foråret 2019.
Det bliver den 27. marts, 24. april og 20. maj. Hvis I har nogle inputs,
så er I velkomne til at fremsende dem til os.
8. Arbejdsdag.
Den fælles arbejdsdag afholdes den 27. april.
9. Sko og tøj på opgangen.
Bestyrelsen henstiller til, at sko og tøj ikke opbevares på for- og
bagtrappe, da det er imod husorden og brandregulativ.
11. Cykelkælderen.
Der er ikke meget plads i cykelkælderen, så vi opfordrer til, at der max
opbevares en cykel pr. beboer i lejlighederne. Så skulle der gerne være
plads til alle.

