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Referat af bestyrelsesmøde d. 02. marts 2015 

 

Deltagere: Birgitte, Marianna & Ronni 

Referent: Ronni 

 
 

1. Varmeregnskabet er blevet sendt ud. Det vil være til udbetaling/opkrævning via huslejen pr. 1. april 
2015. 
 

2. Ronni Kontakter endnu et tømrerfirma med henblik på gennemgang af vinduer/altandøre i 
lejlighederne for efterfølgende at få et tilbud på dette. Der kommer info ud senere på hvornår 
tømrerfirmeaet kommer ud. 
 

3. Marianna & Birgitte er i gang med at kigge på navneskilte som skal hænge ved siden af vores 
entredøre til lejlighederne. Derudover kigger de også på opslagstavler til opgangene. 
 

4. Der er blevet hængt en vaskelås op fra Kongohus ved tavlen ved vaskeriet. Den er til afkalkning af 
maskinerne. De bliver afkalket én gang om ugen. 
Der står afkalkning/Kongohus på låsen og den er blå. Når der bliver afkalket tager det kun ca. 50 
minutter, derefter er maskinerne igen klar til afbenyttelse. 

 

5. Vi byder velkommen til en ny beboer i andelsforeningen fra 1. marts 2015: Jaspar Justesen 
(Kastrupvej 149) 
Tag god i mod den nye andelshaver  

 

6. Så kan det i øvrigt nævnes at generelforsamlingen bliver d. 27. april kl. 18.00 2015. Der vil komme 
en indkaldelse ud fra Datea vedr. dette. 
 

7. Det er ikke tilladt at stille store møbler eller lign. ned i gården ved affaldscontainerne. Dette skal 
køres væk af beboerne selv!! 
 

Det er først tilladt at stille større møbler og andre ting som ikke har relevans i de forskellige 
containere i gåden, når vi har storskrald. 
Vi har storskrald i forlængelse af vores arbejdsdage her i Kongohus. Dette vil der komme nærmere 
information ud om når tiden nærmer sig.  

 

 
________________ ________________ ________________ _______________ 
        Ronni Kofoed    Marianna Juhl Nielsen          Birgitte Graff          Claus Alkil 

 


