
Dato: 15/6 2015

Til stede: Inge, Jens, Ingrid, Tue, Morten

Nr. Emne Action / kommentar Opdateret Status Ansvarlig

1 Vores roller internt Inge formand, Morten næstformand, Morten tager referat og sender til godkendelse. 15-06-2015 Afsluttet Alle

2 Afstemningsregler
1 mand eller kvinde, 1 stemme. Mangler en person og er denne afgørende for resultatet, afventes at denne 

stemmer på mail. 
15-06-2015 Afsluttet Alle

3 Periode
Det afgøres i november, hvem der er sat til 1 år og hvem der er sat til 2 år. Alternativt kan vi sidde alle i 2 år. 

Beslutning skal tages i november. 
15-06-2015 Parkeret Alle

4 Renovering altaner Tue indgår sammen med Inge i renoveringsprojektet der pt foregår i vestgården. 15-06-2015 Igangværende Inge, Tue

5 Nye altaner

Jørgens rolle. Jørgen bliver inviteret til, at blive en del af arbejdsgruppen for altanprojektet. Der skal arbjedes 

indenfor Altan.dk projekts overordnede plan, men med det ændringer der er nødvendigt at tilpasse, såsom 

hjørnealtaner og muligvis stuealtaner.

Andre typer altan gelænder osv kan også indgå i flere forslag.

Vigtigt at der ikke må bruges flere penge. 

Jørgen, Inge, Tue og Ingrid indgår i altanprojektgruppen.

Flytning af kældertrapper skal være et seperatbudget, da det ikke går ind under at renovering af altaner. 

Opdatering til bestyrelsen løbende samt ved bestyrelsesmøder

15-06-2015 Igangværende
Tue, Inge, Jørgen, 

Ingrid

6 Budget 2015 og 2016 Morten kigger på et budget for 2016 og kontaker Torben. 15-06-2015 Igangværende Morten

7 Gårdudvalg Parkeret til næste møde. 15-06-2015 Parkeret Alle

8 Inspektør til henvendelser

Qvotrup og et andet firma kan lave dette. Vi skal have udbudt dette i sammenhæng med vores 

ejendomsadministrator. 

Bestyrelsen er positiv stemt for at indhente et tilbud. Inge giver info på ting, der kan 

Tages op på næste møde.

15-06-2015 Parkeret Alle

9 Vedligeholdelsesplan Nåede ikke at blive diskuteret 15-06-2015 15-06-2015 Parkeret Alle

10 Rolle for suppleanter Jørgen inviteres til bestyrelsesmøderne som suppleant og indgår i mail-listen 15-06-2015 Afsluttet Alle

12 Hjemmeside, administrator
Morten skal have adgang til at uploade referat og dokumenter på hjemmesiden. 

Inge vender tilbage med kontaktperson og/eller adgangslogin til Morten
15-06-2015 Igangværende Inge, Morten

13 forsikring bestyrelse Der er bestyrelsesforsikring, input Inge 15-06-2015 Afsluttet Inge

14 Ekstra nøgle til port
Tue og Morten får en nøgle til deling.

Inge vender tilbage med feedback på, hvordan det kan gøres.
15-06-2015 Igangværende Inge, Tue, Morten

15 Røgalarmer Parkeret til næste møde. 15-06-2015 Parkeret Alle

16 Mødefrekvens 10 gange årligt. Ingen møde i juli og i december. 15-06-2015 Afsluttet Alle

18 Aftrækskanal

Nummer 10 skal have renset aftrækskanalerne.

Rensning koster 11300 kr + moms og det bliver gjort af KRS.

De elektriske udsugninger skal fjernes inden rensningen og må ikke sættes op igen.

Vi skal kontakte lejlighederne for dette. Inge gør dette.

Godkendt af bestyrelsen

15-06-2015 Igangværende Inge

19
Rottestop mod Smallegade i 

Østblokken

Rottestop kan ikke sættes op i 4 faldstammer. 

Da Frederiksberg Kommune har fjernet brønden, hvor dette kan gøres. 

Inge kontaker Frederiksberg forsyning. 

15-06-2015 Igangværende Inge



20 Loppemarked

Loppemarked i juli. Beboere kan sælge deres ting på en stand. 

Der sættes et telt op, hvilket koster ca 4500 kr.

Inge og Ingrid er primus motor

Inge opretter en gruppe på facebook til Andebakkegaarden og annoncerer loppemarkedet.

15-06-2015 Igangværende Inge, Ingrid

21 Referat på hjemmeside 
Morten PDF'er når det er godkendt og lægger det op på hjemmesiden. 

Personfølsomme sager vil ikke blive lagt op på hjemmesiden
15-06-2015 Igangværende Morten

22 Næste møde Mandag 10. august kl 18:30 hos Morten. Ved Andebakken 1, 2.tv. 15-06-2015 Igangværende Alle


