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København S,  

05. januar 2015 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 05. januar 2015 

 

Deltagere: Birgitte, Marianna & Ronni 

Referent: Ronni 

 

 

1. Frem til den næste generelforsamling som finder sted engang i marts eller 

april måned ser bestyrelsen i kongohus således ud efter at Thorsten Kolby og 

Carsten Møller er flyttet: 

Konstitueret formand, Ronni Kofoed (Kastrupvej 151)  

Næstformand, Marianna J. Nielsen (Kastrupvej 153) 

Kasserer, Birgitte L. Graff (Kongovej 2) 

Bestyrelsesmedlem, Claus Alkil (Kongovej 4) 

 

2. Vi byder velkommen til de nye beboere i andelsforeningen: 
 
Fra 1. dec. 2014: 
Mads Frydenlund & Angelina Mortensen (Kongovej 2) 
Sigrid Nielsen-Boreas (Kongovej 4) 
 
Fra 15. dec. 2014: 
August Frøde & Jonas Olsen (Kongovej 2) 
Michella Olesen (Kongovej 4) 
 
Fra 1. jan. 2015: 
Sara Sørensen (Kastrupvej 153) 
 
Tag godt imod de nye beboere i andelsforeningen  

 

3. Der er blevet hængt en ny opdateret (pr.1. januar) beboerliste op bl.a. nede 

ved vaskekælderen. 
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4. Når malerarbejdet engang er helt færdigt vil bestyrelsen kontakte 

malerudvalget i Kongohus, hvor vi sammen med dem vil besigtige opgangene. 

 

5. Bestyrelsen er i gang med at kigge på opslagstavler og navneskilte til 

opgangene. 

 

6. Der er blevet observeret dryp fra tagrenden på selve ejendommen. Det er i 

gården imellem de to nedgange til cykelkælderen. Firma er kontaktet 

vedrørende dette og det er blevet lavet. 

 

7. Der er ligeledes blevet observeret utæthed på pavillon bl.a. ved indgangen. 

Der har været firma ude og kigge og der vil blive fulgt op på dette. 

 

8. Der er blevet taget kontakt til et tømrefirma vedrørende tilbud, gennemgang 

samt udskiftning af kongohus vinduer i bl.a. lejlighederne. I Første omgang var 

det kun Kongovej 2 (hele den højre side i opgangen) ud mod Kastrupvej der 

skulle skiftes, idet de er meget utætte. Der er efterfølgende blevet observeret 

andre vinduer i lejlighederne hvor der også skal skiftes ud. 

Nærmere information og datoer m.m. om gennemgang af vinduerne i alle 

lejlighederne kommer når tømreren melder tilbage på nogle datoer. 

 

9. Bestyrelsen vil gerne takke de andelshavere der mødte frem til kongohus’ 

årlig julehygge d. 14. december sidste år, til æbleskiver, gløgg og pakkeleg. 

Tak for nogle hyggelige timer  

 

10.  Til sidst ønskes alle beboere i kongohus et godt nytår  
 

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

 
 


