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Referat af bestyrelsesmøde d. 04. maj 2015 

 

Deltagere: Ronni, Ken, Birgitte, Nanna 

Referent: Nanna 

 

 

1. Gennemgang af referat fra generelforsamling. Godkendt 

 

2. Postkasser mangler frontklap. Bestyrelsen henstiller til, at folk sætter klap på deres 

postkasser hvis de er faldet af eller henvender sig til bestyrelsen i kontortiden hvis klappen 

er forsvundet.  

 

3. Dørene der er placeret i hulrum ved tørrekælder må gerne blive stående der indtil videre. 

 

4. Bestyrelsen kontakter vvs til udbedring af rør forskellige steder i ejendommen og afsyring af 

varmeveksler 

 

5. Arbejdsdag 9. maj (Har været og der blev gjort et flot stykke oprydning – Stor tak til de 

andelshavere der mødte frem) 

 

6. Der er kommet en kalenderoversigt på Kongohus’ hjemmeside hvor man kan se de 

fremtidige datoer for afhentning/tømning af de forskellige containere i gården.  

Almindlig husholdningsaffald står dog ikke på kalenderen, men bliver tømt hver tirsdag og 

fredag. http://www.kongohus.dk/Vedtaegter.html,  herunder er der en pdf. fil som hedder; 

”kalender for afhentning af affald på ejendommen”. 

 

7. Bestyrelsen arbejder på at få lavet en vedligeholdelsesplan over ejendommen og udarbejde 

en prioriteret liste. 

 

8. Bestyrelsen kontakter en maler til at se på og give tilbud på vedligehold af vinduer på 

Kongovej + gårdsiden 

 

9. Der mangler forsat 1 tilbud på renovering af vinduer mod Kastrupvej. 

 

 

 

http://www.kongohus.dk/Vedtaegter.html
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10. Bestyrelsen undersøger nærmere omkring regler og procedure i forhold til at søge støtte til 

byfornyelsestilskud m.h.p. energirenovering m.m. af vinduer bl.a. ud mod Kastrupvej 

 

11. Bestyrelsen arbejder på at lave en vejledning til aflæsning af målere i og omkring 

varmekælderen. 

 

12. Bestyrelsen arbejder på at lave en lille mappe eller lign. med grundviden om driften i huset, 

så vigtig viden ikke går tabt når f.eks. folk flytter ud af foreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  ___________________          ___________________ 
           Ken Andersen                                       Marianna Juhl Nielsen  Birgitte Graff                               

 

 

 

____________________  ____________________ 
              Ronni Kofoed                  Nanna Borre 


