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1. Godkendelse af dogsorden
2. Godkendelse of referat fra sidste m6de

3. Meddelelser fro onsvarsomrdder

4. Henvendelser fra andelshavere
5. Verserende soger

6. Bestyrelsens prioriterede opgoveliste
7. Evt. og naste m4de

Deltagere: Kim, Morten og Nicolas

Afbud: Casper, Krist ian

1. Godkendelse of dogsorden:

Godkendt  uden bemerkninger

2. Godkendelse of referat fra sidste m6de:

Ingen -  formanden t rddte t i lbage

3. Meddelelser fra onsvarsomrdder:

o. Formond

i. lJdkast til Ab Enghoves strotegi 2074-2078, herunder ansvorsomrdder:

Nicolas presenterede strategien, bestyrelsesmedlemmerne har frem t i l  neste l ig

opslag.  mode t i l  a t  komme med bemerkninger

ii. Forandringer pd hjemmeside:

Gennemgang nye ind leg p i  h jemmesiden.  Skal  nye retn ingsl in jer  ind i  husordnen

eller er det ok med udmelding via opgangen om skri f t .  Nicolas tager dette op med

adminis t rator .

iii. Struktur pd mailen og pd drevet:

Brug af et iketter blev forklaret, samt strukturen pi google drevet, si  al le blev

bekendt  med hvordan de kan f inde rundt

iv. Generalforsomling - Dato, bookning af sted:

Det bl iver sidste weekend i  maj, dvs. den 25/5 kl.  L2.00, Morten booker og Nicolas

informere Eski ld.

v. Pow og Thomos for deres ekstroordinere hjelp iforeningen:

Det blev dr@ftet om foreningen skal begave dem.



vi. Orientering om m6de med teknisk forvaltning:
Det  er  ikke nogen umiddelbar t  lovmassige b indinger  der  forh indre os i  a t  e tabler

le j l igheder  p i  6  sa l .

4. Henvendelser fra andelshavere:

o. Nabokonflikt:

Der har veret f lere klager over hunde, affald pi bagtrapperne, samt stoj fra forskel l ige

andelshavere. Bestyrelsen droftede hvi lke sager der skul le fOlges op pe.

b. Bestilling af voskekort.

Administrator varetager dette fremadrettet,  som en del af opgaverne under fuld

administrat ion. Nicolas setter dette iverk

c. Bestilling af nagler.

AB Enghave har behov for, at der kommer mere styr pA nggler, s6 det ikke bl iver afhengig

af siddende bestyrelsers t i lgang. Derfor skal administrator varetager opgaven fremadrettet,

som en del  a f  opgaverne under  fu ld adminis t rat ion.  Vi  skal  dog have afk laret  proceduren

med administrator. Nicolas gdr videre med dette.

5. Verserende sager:

o. Kaffebaren, vandmdler og el tjek:

Kim f6r kontrol leret dette, Nicolas opdater hindverksl isten med oplysninger pi el-

insta l la t@rer  som v i  v i l  bruge i foreningen.

b. Fiberby, Strum i krydsfelt:

K im lavet  af ta le om udbedr ing af  EL,  Nico las ta ler  med El - insta l la tor  om rabat  ndr  han b l iver

fast tilknyttet.

c. Vondskade Sonkelmarksgade 6 (kalderen):

Der er fremsendt p6bud, vi afventer sagen. Yderl igere blev det diskutere, at der forsat

forgir ulovl ig fremlejning af bol igen i  stuen. Bestyrelsen er narmere p6 dette, sammen

med adminis t rator .

d. Stofus pd kelderen under Dybbalsgade 67:

Haugaard VVS, sender  deres k loakmand ud t i l  os i  denne uge.  Kim fOlger  op pA

dokumentation for at kloakledningen var forbundet forkert og et bl indt ror.

e. Klager og henstillinger over Fisken brugere:

Bestyrelsen har klaget t i l  Fisken, som har svaret t i lbage at de har ansvaret over brugerne

n6r  de er  pA gaden,  besvare lsen er  I  modstr id  det  F isken t id l igere har  udta l t  t i l  foreningen.

Andelshaverne t i lkendegiver at de fOlger sig utrykker n6r de skal passere de unge pA gaden

el ler  skal  ind gennem por ten.  Por ten e l ler  d6r  Abningen benyt tes t i l  a t  s t i  i  n i r  der  skal

ryges, hvi lket ikke mA ske indend6rs. Brugeren st i  derfor ofte i  vejen n6r andelshaverne

skal gennem porten med cykler og barnevogne. Porten er foreningen eneste indgang t i l

gArden. Bestyrelsen besluttede at sette et punkt pi dagsordnen t i l  generalforsamlingen for

at f i  en mere generel t i lkendegivelse af problemets omfang. Bestyrelsen (Nicolas) gir

videre med sagen, gennem vores nye administrator.

f. Regninger:

Bestyrelsen gennemgik div. regninger. En regning t i l  BBB vvs blev ikke godkendt.



6. Bestyrelsens prioriterede opgaveliste:

s. Kvalificering af listen:

Nicolas har  udarbejdet  en pr ior i ter ings l is te,  som rundsendes t i l  a l le  i  bestyre lsen.  L is ten

gennemgis pi naste bestyrelsesmOde.

7. Evt. og neste m0de:

PA neste m6de skal fOlgende pi dagsordnen: Bestyrelsens strategi for 2OL4 t i l  2018,

ansvarsomr6der, vandskade 6L og 6,
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