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1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse of referat fra sidste m^de
3. Meddelelser og orientering

4. Henvendelser fro andelshavere

5. Verserende soger

6. Bestyrelsens prioriterede opgoveliste

7. Evt. og neste m@de

Deltager: Nicolas Horst (NH), casper Kjer (cK), Morten svane(MS)
Afbud: Kim Clemmensen (Kc), Jonas{ebbe(JK), Krist iam Lykkestrand (KL)
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Nervarende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de
beslutninger der blev truffet pd baggrund af bestyrelsens dr6ftelse af de forskellige punkter.

1. Godkendelse of dagsorden:

Godkendt  uden bemerkninger

2, Godkendelse aI referat fra sidste mede:
Blev godkendt den 12. maj ved et kort m@de i gdrden

3. Meddelelser og orientering:

o. Regnskob

Der er uenighed mellem revisor og administrator om rigt igheden af Arsopg6relsen, derfor
ender det med at vi  md tage problemerne op pe generalforsamlingen.

b. Gdrdloug

Der har varet gennemfort generalforsamling den 28. maj, hvor hovedbudskabet er at
gdrdlauget er blevet forvaltet forkert og pe baggrund af praksis der er endret over t id. Det
bl iver der rettet op pi nu. Nicolas er t i l t rddt som formand for 96rdlauget.

4. Henvendelser fra ondelshavere:

o. Bestyrelsen hor modtaget to forslag til generalforsomlingen.l forslag gdr pA andelshavere
har mulighed for at udleje deres bol ig i  kortere perioder. 2 forslag gdr pA at AB Enghave skal
overgi t i l  valua rvurdering



Verserende sager:

a. Generalforsamlingsmateriale. Gennemgang af forslag fra bestyrelsen og
vedtegtsendringer. Der var fuld opbakning t i l  al le forslag. l f t .  administrators forsalg t i t
vedtegtsandringer pi baggrund af forslag, blev det besluttet at administrator udarbejde
en precisering af formuleringen t i l  forslag G.2. (vedtagtsendringen i  S 13), som vedl€gges
indkaldelsesmaterialet.  Nicolas s@rger for dette.

b. Forsikr ing skal genforhandles og der er varslet en ca. 40% stigning. Nicotas gir i  forhandling
med vores maler. Bestyrelsen afprover andre muligheder

c.  Helhedsplan der  er  6bnet  yder l igere mul igheder  for  at  s6ge penge ved K6benhavns
kommune. Bestyrelsen skal efter evt. godkendelse af helhedsplan p6 generalforsamlingen
fokusere pd at fd en ansogning afsendt t i l  kommunen, sd vi kan fd del i  pul jen.

d. 2 klagesager over nabogener, Administrator har fremsend afsluttende brev t i l  den ene
beboer og sagen er afsluttet.  Den anden skal administrator rykke for dokumentation for
udbedring af vandskade og el forhold. Nicolas beder administrator om at rykke pd sagen.

Bestyrelsens prioriterede opgaveliste:

a. Blev ikke droftet

Eventuelt og neste mAde:

a. Sommerferie, bestyrelsen holder ferie fra den 8. jul i  t i l  den 8. august. Casper og Nicolas
overv6ger p6 skif t  mailen under ferien.

b.  Naste mode b l iver  mandag den 7.  ju l i  k l .  19 i  g6rden. .
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