
Bestyretsesmade ved AB Enghave

Daqsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3, Godkendelse af referat fra sidste m@de
4. Meddelelser og status pE opgaver
5. Status pB verserende sager
6. Nye tiltag
7. Bestyrelsens opgave- og leveranceplan til generalforsamling:
8. Evt, og naste mode

Tilstede: Nicolas Lemcke Horst, Casper Kjar, Ditte Lauritzen (S), Kim Clemmensen (S), Rasmus Byg,
Jonas Kobbe, Morten Svane
Afbud: Ingen
Ikke fremmodt: Ingen

Note: F = Flensborggade 33-37, E= Enghave Plads 3, D= Dybbolsgade 61 og S=Sankelmarksgade 2-6

Ad. 1. Valg af referent
1.1. Ditte tager referat.

Ad, 2. Godkendelse af dagsorden:
2.1.  Godkendt uden bemerkninger,

Ad. 3. Godkendelse af referat:
3.1.  Fr t id l igere godkendt.

Ad.4. Meddelelser:
4.t. Orientering om moder med administrator,

4.1.1. okonomien ser fornuftig ud, og vi har den luft, der skal til for at ivarksatte
aktiviteter som fglge af generalforsamlingens beslutninger.

Ad m i n i strata rs I ev e re ncel i ste :
4.r.2. Lejeaftale for ferieudlejning jf. beslutningen p3 ekstraordinar generalforsamling

. 4.1.3. Lejepris pr. m2 for fremleje af en andel
4. ! .4.  Codan forsikr ing, vedr.  af fugtere der stadig korer i  vores kaldre samt udbedring

af puds, dare, rengtring samt genisolerlng af kaldervegge.
4.1.s. Mode med Arc-Tek til kvalificering af priser for bad, energi mv. Helhedsplanen til

neste fase af den kvalificerede ansogning.
4.1.6.  Brev t i l  Mary's Magasin (uddybes ipunkt 5.11 )
4.1,7.  Brev t i l  F33, j f .  5.2
4.1.a. Brev t'l f37 jf. 5.6
4.1.e.  Brev t i l  andelshavere der ikke har lade deres andele oprn8le,  s5 vi  kan f3

opdateret vores BBR oplysninger.
4.1.10. Revisors endringer af  Srsrapport  som folge af  EGF.

4.2.  Problemer med dorc, lSse og port  er udbedret.  Der er f lere der onsker t imeren ved
porten haves til 10 sec. 5 er lidt lavt. hvis man skal igennem med fx 2 barnevogne.
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4.3. Orienter ing om arbejdet i  gdrdlauget.  Der arbejdes p6 en plan om at ansoge kommunen
on' |  renovering af  gSrden. I  den forbindelse vi l  gSrdlauget Inddrage bestyrelsernel
beboeren t i l  at  komme med inspirat ion p3 en "workshop" der aihcldes t i l  sommer. Den
afsluttes med en falles sommerfest.

4.4. Fiberby har netop returneret en af vores nogler til rackskabet
4.s. Henvendelser fra andelshaverne: Ingen.

Ad. 5, Status pA verserende sager:
s.1. Opstilling af juletrae og taending af traet med gldgg og ableskiver

Ditte og Rasmus saetter juletre op i lobet af uge, og s3 tander vi det p3 sondag den 7.
decembe'-  k l .  15.,00.

5.2.  Loft  sag (F33) Der er blevet sendt et  brev l ra andelshavers advokat vedr.  udbedring af
loftskaden. Administrator svarer p3 brevet.

s.3, Forbedring af badevarelse (F33): Over- og underbo aftaler indbyrdes, hvordan
etableringen af r0r udbedres

s.4.  Mul igt  lek pE ror under nyt badevarelse (S2):
5.5.  Vandskade fra overbo {S4):
s.6.  Husspektakel  ,  vold,  druk og stof fer ( f37):
5.7.  Opdater ing af  BBR oplysning(3r:  Vi  har fget forstr  udkast t i l  tekniske de tekniske

tegninger og adm inistrat ionsgrundlaget.  lv langler antal  rum. tegningen har fej l  ( l ink t i l  f i le
oi vores drev). Skal r:phaenges ' gang til kontrol ved beboerne, inden vi endelig
godkender arbejdet.

5.8,  Helhedsplan: Vores ansggning om byfornyelsesmidler t i l  vores helhedsplan er godkendt
som et af de relevante projekter, og kommunen opfordre os til at indsende en
kvalificeret ansogning senest til 1. februar 2015. Vi er dermed klar til fremlagge en
mere detal jeret  plan for 0eneral forsa ml ingen i februar.  Se kommunens svar i  b i lag 1.

5.9.  Al taner:  projekt opsaetninEer af  al taner { l ink t i l  form{r lar) .  Der er nu kommet
t i lstr€kkei ig antal  henvendelser (min. 10) f ra ande{shavere, der onsker at  fg al tan i
anden omgang, sB vi kan derfor pSbegynde projektet.

s.10. Fisken; Der er pianlagt mode mel lem Fiskens advokat og bestyrelsen, da Fisken ikke vi l
godkender vores foresl iede huslejest igning.

s.11. Mary's Magasin, Erhvervsandelen benyttes som bolig og har den seneste 2 mSneder
varet overnattede pE gulvet i  forretningen. Desuden er der observeret alkoholmisbrug.

s.r2.  Renovering af  t leb)oerrum oq bestyrelseslokalet .  Tgmrer og maler har afgivet t i lbud pi
henholdsvis 23.000 kr.  og 9.000 kr.  for renovering af  beboerrummei.  Nicolas foreslSr
nogle fE cndr inger i  t i lbudet.  WS skal  hyres ind for at  f jerne brusekabine og GAS mSler

.  og komfur.
s.13. Uffe er best i l t  t i l  f ly tning af  afbryder i  bestyrelseslokalet  og t i l  gennemgang af lamper p5

bagtrapperne, AnslSet pris for arbejdet 5.000 kr, Uffe laver ogsS el i loftet i
beboerhotellet,

s.14. Udbedring aF skader pE tagrender 2 steder (D61 tv og F35 th)
s,15. lohnny vl l  ordne vores l8ger.  sB de ikke larmer n3r de lukker.
5"16. Vandskade/skybrud: Detaljeret regnskab over el-forbrug, samt kompensation til

foreninge n.
5.r7.  Af lesning af  EL, v i  skal  af lase og indmelde for at  f3 af laesn!nger samlet t i l  et  t idspunkt

og fg det til at passe rned vores regnskabsSr. Morten afleser mSlerne.

Aa$ress* F$mcsr*mg N$S$*r nr. ,&$tmg*r nr. Af$mss.nin$ 'll"l3 14

ily[:hmlsgeld* $1 *pg*ng $4S$31 $1' ls1*;?$${}$ Aan Pu
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Ad. 6. Nye tiltag:
$"1.  Nyhe$shr*v sm: At  v i  * r  b$ev*t  g*Sk*ndt  t i i  * t t  f$

Ansognin$*n sknl  nu kvel i f fcerss-  !
t ; .?" t_. ldh*dning mf, t*grcn**n. Ssr *r $s$t nyt t i lhr*ej frn
$.3.  Kgh nf  sn m*hi l te l * f *n t i l  bestvre lssn

Ad. 7. Bestyrelsens opgave- og leveranceplan til generalforsamling:
Lt .  F '$* lhe$sp: l i *n -  t ' *se )
] " ) .  A$tnn **swtminn i  ] * i .S

Evt. og naste m4de:
() $. "inn SSl S

Ad.  B .

Underskri f ter:

Nicolas Lemcke Horst:

Casper l(jar:

KoL&-
Jonas{€bbe:

Rasmus Byg:

Morten Svane:

Di t te Laur i tzen (s) :

K im Clemmensen (s ) :

d* l  i  byf* rny*Ns*smie l$*rne.

em t*Et$rYrrn*r.

20LE
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Bilag 1
K@re ans6ger

Ved den indledende ansogningsfrist den 1. oktober 2014 modtog vi 130 ansogninger om byfomyelsesmidlerne i
Kobenhavn. Det er langt flere ansogninger, end vi kan st6tte. Vi har derfor brugt oktober maned pa en indledende
gennemgang af ansogningeme og har valgt dem ud, som er mest relevanie i byfomyelsesojemed.

Jeres projekt er et af de relevante projekter, og vi vil opfordre jer til at indsende en kvalificeret ansogning senest til 1.
februar 2015-

De ansogninger, vi har valgt at arbejde videre med, er vasentligt nedslidte ejendomme med storl energiforbrug,
ejendomme der mangler fjemvarme, toiletter eller badeverelser i de enkelte lejlighedey og ejendomme, hvor der er sto|€t
potentiale for energibesparelser eller projekter, som indeholder demonstrationsverdi. Herudover er projekter i de omrader
i K6benhavn, der er defineret som sFrligt udsatte blevet prioriteret.

Vi opfordrerjer til at arbejde videre med jeres ansogning og kvalificere den yderligerc i forhold til ovenn@vnte
prioritednger, og med udgangspunkt i de tilbagemeldinger I har modtaget fra os. Der kan vare suppleende individuelle
begrundelser inde i portalen.

Til den videre behandling af jeres ansogning har vi brug for flere oplysninger. Hvis I fortsat er interesseret, skal I senest
den 1. februar 20'15 udfylde det nye ansogningsskema i Byfomyelsesportalen og vedhafte de n@vnte bilag.

I Byfomyelsesportalen har vi nu godkendt jeres f@rste ansdgning, hvilket giverjer mulighed for at se og udfylde den
endelige ansogning.

Nar vi modtager de kvalificerede ansogninger 1. februar 2015, vil vi igen foretage en prioritering blandt ansogningeme
frem til, at vi har udvalgt de projekter, der indstilles til at modtage stotte. Sefremt indstill ingen godkendes, vil I modtage
et tilsagn om stotte i juni/juli maned 2015. Vi arbejder for, at de interessante og fyldestgsrende projekter vi modtager vil
opna stotte, hvis ikke iforste runde se ien efterfolgende.

Vi ser frem til at modtage jeres fyldestgorende ansogning 1. februar 2015, og I er naturligvis velkommen til at kontakte
os, hvis I har spgrgsmal undervejs i kvalificeringen af ansogningen. Kontakt da specialist Michael Hansen pd
michan@tmf.kk.dk eller 3366 1209 eller Nils Lund pa nillun@tmf.kk.dk 3366 1325.

Med venlig hilsen

Omr5de- og Byfornyelsen

Teknik- og Miljoforvaltningen

Kobenhavns Kommune

Denne meddelelse er ogsa sendt til den e-mail-adresse, som du har opgivet i din brugerprofil. BemErk denne e-mail kan
ikke besvares.
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Byfomyelsens mal:

Ejendomme med installationsmangler (toilet, bad og fjemvarme), ejendomme der er beliggende i udsatte byomr$der og
ejendomme med energioptimeringsprojekter med demonstrationsvardi priorileres hojt.

I stone byfornyelsesproiekter, der omfatter mere end tre bygningsdele, l@gges der vagt pA at gennemfore ene$itiltag,
se den pag@ldende ejendoms fremtidige:

. energiforbrug svarer til minimum energiklasse C i energimerkeodningen eller

. varmeforbruget er reduceret med minimum 20 % for ejendomme med hoj bevaringsv€di eller

. varmefodlruget er reduceret med minimum 30 % for ejendomme med lav bevaringsverdi.

Stotten til energitiltag er betinget af, at tiltagene gennemfsres,

Projekter, der kan give ny viden om b@redygtige ldsninger og nye boformer vil blive prioriteret.

Las mere om byiornyelse pa www. kk.dki byfomyelse.
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