
5.	  oktober	  2016	  

Bestyrelsesmøde:	  Til	  stede	  er	  formand	  Kim,	  Niels-‐Kristian,	  Nicklas,	  Nadia,	  Kristoffer,	  Kresta	  
	  

-‐ Bestyrelse	  skal	  indsende	  legitimation	  til	  oprettelse	  i	  kundekartotek	  for	  at	  kunne	  lave	  et	  
lånetilbud.	  

-‐ Kim	  laver	  en	  aftale	  med	  Handelsbanken,	  Realkredit	  Danmark	  og	  Nykredit	  om	  at	  komme	  ud	  
til	  den	  ekstraordinære	  generalforsamling	  og	  oplyse	  om	  de	  respektive	  lånetilbud.	  

-‐ Kim	  undersøger	  om	  lokalebooking	  til	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  tirsdag	  d.	  25.	  okt.	  
Mere	  info	  følger.	  

-‐ Hvem	  er	  med	  i	  byggeudvalget	  efter	  sidste	  generalforsamling?	  Nicolas	  er	  trådt	  ud	  af	  
udvalget.	  Tilbageværende	  medlemmer	  af	  byggeudvalget	  er	  bestyrelsen	  og	  suppleanter	  
samt	  tidligere	  bestyrelsesmedlem	  Jonas	  Kolbe.	  

-‐ Bestyrelsesmøder	  er	  fastlagt	  til	  den	  første	  onsdag	  i	  hver	  måned.	  
-‐ Byggeudvalgsmøder	  er	  hver	  anden	  uge.	  Bl.a.	  er	  der	  byggeudvalgsmøder	  efter	  hvert	  

bygherremøde	  hos	  Art-‐Tek.	  
-‐ Næste	  bygherremøde	  hos	  Art-‐Tek	  er	  mandag	  den	  10.	  oktober	  kl.	  16.30.	  
-‐ Næste	  byggeudvalgsmøde	  er	  mandag	  den	  10.	  oktober	  efter	  bygherremødet.	  
-‐ Næste	  ekstraordinære	  bestyrelsesmøde	  søndag	  den	  23.	  oktober.	  
-‐ Næste	  ekstraordinære	  generalforsamling	  er	  tirsdag	  den	  25.	  oktober	  kl.	  19.00.	  
-‐ Der	  bliver	  oprettet	  en	  separat	  mail	  til	  byggeudvalget:	  

abenghave.byggeudvalget@gmail.com.	  Mail	  er	  tilføjet	  på	  abenghave.dk	  under	  ’Kontakt’.	  
-‐ Der	  bliver	  også	  oprettet	  en	  separat	  bookingmail.	  Se	  under	  ’Praktiske	  oplysninger’.	  	  
-‐ Der	  skal	  altid	  være	  en	  nøgle	  på	  bestyrelsens	  kontor	  samt	  en	  nøgle	  i	  hos	  Enghave	  Kaffe.	  
-‐ Vedr.	  skorstenene	  bliver	  alle	  blændet	  med	  undtagelse	  af	  Enghave	  Kaffes	  bad	  samt	  den	  

skorsten,	  der	  skal	  kobles	  til	  den	  nye	  smørrebrødsforretnings	  udsugning.	  
-‐ Status	  op	  rottesituationen.	  Der	  er	  taget	  kontakt	  til	  gårdlaugets	  formand,	  som	  har	  sagt,	  at	  

han	  vil	  gå	  videre	  med	  det.	  Han	  har	  hyret	  håndværkere.	  Han	  mangler	  at	  melde	  dato	  ud.	  
Ellers	  intet	  sket.	  

-‐ Vandskade	  i	  Sankelmarksgade	  6.	  Foreningen	  skal	  dække	  skaden	  pga.	  alm.	  vedligeholdelse.	  
Forsikringen	  dækker	  ikke	  pga.	  manglende	  vedligeholdelse.	  

-‐ Advokats	  forslag	  til	  forligstekst	  er	  godkendt	  vedr.	  Kresten	  og	  Paulines	  sag	  vs.	  AB	  Enghave.	  
-‐ Antenneopsigelser	  (Yousee):	  Andelshaver	  kan	  selv	  vælge	  at	  opsige	  abonnement.	  Det	  

nuværende	  tilbud	  kan	  kun	  opretholdes,	  hvis	  der	  stadig	  er	  et	  flertal	  af	  andelshaverne,	  der	  
abonnerer	  på	  YouSee.	  Hvis	  for	  mange	  opsiger,	  bliver	  det	  dyrere	  for	  resten	  af	  
andelshaverne.	  Kontakt	  Eskild	  hvis	  et	  ønske	  om	  opsigelse.	  

-‐ Efterladte	  cykler	  på	  parkeringspladsen	  i	  Dybbølsgade	  bliver	  fjernet	  senest	  4	  uger	  efter	  
arbejdsdagen.	  


