Andelsboligforeningen
”K O N G O H U S”

Kastrupvej 149-151-153
Kongovej 2-4
2300 København S
København S,
29. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. marts 2015
Deltagere: Birgitte, Marianna & Ronni
Referent: Ronni

1.

Der er blevet udskiftet ny varmepumpe i Kongohus.

2.

Der har været forskellige tømrerfirmaer ude og kigge på vores vinduer/altandøre i Kongohus. Et
firma indenfor i lejlighederne og to firmaer udenfor i gården og på Kongovej/Kastrupvej. Det er i
første omgang dem der vender ud mod Kastrupvej der trænger til at blive skiftet ud.
Bestyrelsen har rykket de forskellige firmaer for tilbud og afventer stadig disse. (Det er ikke sikkert
de (tilbuddene) når at komme med til denne generelforsamling).

3.

Så har der været invitationsmøde i ABF om hvordan man som andelsforening kan søge om
byfornyelsestilskud. Dette har Kongohus deltaget i og bestyrelsen vil derfor kigge videre på
muligheden for at ansøge om byfornyelsestilskud til bl.a. udskiftning af vinduer.
Fristen for dette er 1. oktober i år.
I november måned får de andelsforeninger der har søgt om byfornyelsestilskud så at vide om de
kan få tilskud til diverse fornyelser/projekter.
1. februar 2016 skal kommunen så have de endelige papirer og dokumenter såsom
energimærkninger, tilstandsreporter og meget mere fra kongohus. Processen omkring dette tager
noget tid og derfor hvis kongohus bliver godkendt til at få tilskud til byfornyelse vil arbejdet med
udskiftning af vinduer først kunne træde i kraft i sensommeren/efteråret 2016.

4.

Bestyrelsen vil gerne byde de nye beboere der er flyttet ind i Kongohus her det sidste halve til hele
års tid velkommen.
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne invitere alle der bor i Kongohus til forårshygge, så man kan
hilse på hinanden og samtidig lærer sine naboer at kende. Sæt derfor allerede nu X i din kalender.
Det bliver lørdag den 25. april fra kl. 15.00 og til vi ikke gider mere.. Der vil være tilmelding til
arrangementet. Nærmere info kommer snarest.

5.

Arbejdsdagen er nu fastlagt. Der bliver lørdag d. 9. maj kl. 10.00 med efterfølgende spisning. Der vil
være tilmelding til dette – nærmere info kommer senere.

6.

Normalt er der kontortid den 1. mandag i hver måned. Det vil der dog ikke være i april måned da
det er 2. påskedag mandag d. 6. april.
Fremover vil kontortiden stadig være den 1. mandag i hver måned fra kl. 18.00-18:30. Det vil dog
IKKE være i varmkælderen man kan henvende sig men derimod nede stærekassen som ligger nede i
cykelkælderen til højre når man kommer ned fra gården af.
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