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ffi mstyrelsesrn#de AB Hnghave
Septemb er 2Ot4

1. Volg af referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse of referot fra sidste m^de

4. Meddelelser

5. Verserende soger

6. Bestyrelsens opgave og leverqnce

7. Evt. og neste m^de

Tilstede: Nicolas Horst, Casper Kjer, Jonas Kobbe, Morten Svane, Rasmus Byg, Ditte Lauritzen (S), Kim
Clemmensen (S)

Afbud:

Ej fremmpdt:

7. Valg af referent
a. Ditte tager referat

Godke ndelse of dagsorden :
a.  Godkendt uden bemerkninger.

Godkendelse af referat fro sidste mude:
a. lntet - f6rste m@de efter sommerferien med 3 bestyrelsesmedlemmer.

4. Meddelelser:

a. Henvendelser fra andelshaver og lejere

$ urrc*elsh$\r*!"$ hnr b*dt *m frernlcj* jf. "S*nri$v g:;$ 5:r*ve" F37, $? *g $$" Nieulas
lnftrmer*e*e om, at cler urlarbejdes *r"l stnn$ard fr*r.nlejekontrakt, samt at
Administratcr afklarer, hvad der med rimelighed kan tages i husleje, til fx at
dmkke udgifter til l$n mv- Dvs" vi fren"rCIver har en pris pr. m?, scm btiver den
maximale leje rnan m* tage"

- L*ft prerbl*r*er i en le.il igh*d i FSS
b.  Vandskade i fm.  skybrud den 31.  aug.

- ^$mnx*. Smsp*r *g N$e*lms inf*rrn*r*d* *m *rnfnnget *f v*nrJskndernr*" iludnn *g
ndrninistrmt*r er blev*t un$errett*t .

2.

3.
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- Tagrenderne tranger til rensning, og der er lose skifferplader i D61. Kobenhavns
Ejendomsservic€ kontaktes for at udbedre det.

c. Ekstraordinargeneralforsamling
- Alle vedtagtsendringer og forslag blev vedtaget. Administrator fremsender

referat og udarbejder en "ferie- fremleje-kontrakt.
d. Fisken

- Fisken har modtaget varsel om huslejestigning, si de kommer pd niveau med de
pvrige lejere i ejendommen jf. droftelsen pA generalforsamlingen.

e. Mode med administrator
- Graffiti kontrakt, Nicolas indhenter den og konfirmere, hvilke ydelser de levere.
- HOF0R betaling af regninger skal flyttes, si6 det passer til kalender/ regnskabsiret

(Nicolas ordner dette)
- Revisors tilpasning af regnskab, som folge af vedtegtsandringer pe GF & ECF

{Administrator og Nicolas}
- Nye andelsbeviser, alle skal aflevere deres gamle andelsbeviser ved administrator

og fer samtidig et nyt andelsbevis. Det skerved, fosisk at mode p6 ved
administrator (Andelshavere).

- Der er ikke betalt til vaskeriet siden vi skiftede administrator, Nicolas undersoger
dette. Mile har sagt at de har mistet forbindelsen med vaskeriet. Vaske tallene er
dog lokalt, s6 der skal bare etableres forbindelse igen (Casper).

5. Veiserende sager:
a. Helhedsplan. (bilag 01.a og bilag 01.b)

- Nicolas forsl6r, at vi gAr efter at ramme en ansogning til i 2015, da vi ikke kan nA
at have afklaret alle elementerne- Dermed kan vifremlagge sagen pA
generalforsamling i februar 2015. Staten hai givet kommunerne gr0nt lyst til at
midlerne kan overfores til 2015. Nicolas drpfter dette med administrator og
afklare om der er afhengigheder eller noget vi b@r vare opmerksomme p6.

- Der skal udarbejdes et no cu re, no pay titbud lra en rddgiver, der skal
rammesatte det endelige tilbud. Nicolas,Ionas og Kim g{rvidere med sagen ien
arbejdsgruppe..

b. Dokumentation for prisstigning for brug afvaskeriet (bilag 02)
Analysen af tallene blev droftet. Bestyrelsen besluttede at lagge en oversigt.over
forbrug, vedligeholdelse etc. For vaskeriet pe hjemmesiden, seledes at
andelshaverne kan danne sig et overblik ovei de faktuelle priser. P6 baggrund af
denne oversigt, er det nodvendigt at lade priserne stige til en enhedspris pa 1g
kr, pr. vask / torretumbler pr. 1. oktober. Dette varsles til andelshaverne (Ditte
retter korrektur inden den udsendes).

c. Nordea forslag t i l  16neomlegning t i l  et fast forrentet 2,5 %li ln (bi lag 03)
- S*sttrrr*l$*n tjr$ftede ss$en,, mcn hl*v sni$s $r$ st vsnts m*d l$n**mlmgning*n

til vi kendsr snlfsnset sf det k*mr"n*n{$s ren$vsrifiSs$}rojekt^
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d. YouSee. Andelshaverne bad om at bestyrelsen sd pd muligheden for individuel t i lmelding

og betal ing for tv, da der er si  mange onl ine muligheder.
- Sestyrelsen dr$ftede andelshavernes bestill ing og besluttede at unders#ge

mulighcd*rne fsr evt. opsigelse samt sndne udbydere. CasBer unders$ger dette"

e.  F iberby -  in ternet
- f\$ic*$*s tng*r k*r'rtckt til Fibcrby $*r *t f$ k$-xrh*d *vcr knntrakt stc. , senrt rniles

prni:N*mer m*d at komme i k*nterkt mel$ vnsk*riet.

f .  Kvartalsvis nyhedsbrev. Forsalg om at vi  udarbejder et nyhedsbrev t i l  hjbmmesiden, hvor vi

informere om de vesentligste nyheder fra bestyrelsesarbejdet.
- Bestyrelsen dr$ftede $sgen ag Sitte meldte sig til at laver et kvartalsmanssigt

nyFr*dsbrev til a ndelshnverne.

6. Bestyrelsens opfOlgning pd opgave- og leveronceplan:
a. Punkter t i l  ordinar general forsamling februar 2015

- H*lh*dsptrnn
- Vnlusrvurdering
- Betaling feir $:rug af fmlles b*d

7. Evt. og neste mede:

a.  U@nskede gester
- $er en f:levet cbserveret usnsl(ede ga*ster i g$rde n lgennem den sidste tid. Der

infnrmeres sm dettc i det komrnende nyhedsbrev.

b. Kaffebaren
- HenvendeNs* fra Kaffabaren *m nruligh*derne f*r at fS nrer* plads, *g

b*styr*ls** diskutsrer mulighede* f*r *t  t i lhyde msr* pln$s. PS sigt ksn de evt.

t i l l :ydes *n Se$ sf kmld*ren.

c.  A l tan.dk
- K*ntaktpersonen altan.dk er *ndnu ikk* vendt t l lbage i  forhuld t i l  d* fej l ,  der skal

udbedrss. Jonas tager kontakt t i l  en ande n per$sn fra Altan.dk, s* vi  knn komme
videre is*gen"

d.  N0gleudlever ing
- M*rts$, sr fremndr*ttet nnsv*rl ig f*r udl*vering *f n**gler *g kontr*l  af

r*nggrlng i frn. bebaenrunrnret.

Noter :  F=Flensborggade,E=EnghavePlads,D=Dybbolsgadeogs=Sankelmarksgade
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