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Andelsboligforeningen 

” K O N G O H U S ” 

Kastrupvej 149-151-153 

Kongovej 2-4 

2300 København S 
 

København S, den 5. marts 2021  

 

Til andelshaverne i A/B Kongohus 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 2. marts 2021. 
Til stede: Ken Andersen, Philip Scheel, Mark Kristensen, Frederik Løf Larsen og Mai-Britt Lund. 

Referent: Ken Andersen. 

 

1. Radiatormåler er endnu ikke udskiftet i lejlighed i 151, Frederik følger op – Tovholder 

Frederik 

2. Vi har endnu ikke modtaget tilbud på nye rør til vandtilførsel på kældertoilet – Philip følger 

op igen igen – Tovholder: Philip 

3. VVS: Der er indgået aftale om reparation af tagrende mellem 149 og 151, Termostat i 149, 

manglende tryk i vandhaner i lejligheder på Kongovej 2 samt reparation af rør under loftet i 

kældergangen under Kongovej 2 – Tovholder: Philip. 

4. Pære udskiftet i 153 – Tovholder: Philip 

5. Der er lavet en midlertidig løsning til udendørsdelen af afløbet fra affugteren i tørrekælderen 

– Tovholder: Philip/Mai-Britt 

6. Vi mangler stadig video og billeddokumentation fra kloakforringen. Mai-Britt rykker igen – 

Tovholder: Mai-Britt 

7. Inspektionslem er endnu ikke udskiftes i Stærekassen, Mai-Britt rykker igen – Tovholder 

Mai-Britt 

8. Der opsættes nye lamper med nye numre ved vores opgangsdøre, som både er et væsentligt 

løft i design og bedre belysning, så tallene kan ses i mørke – også fra større afstande, og det 

bliver nemmere at finde den rigtige nøgle efter mørkets frembrud – Tovholder: Mai-Britt  

9. Reparation af hul i gulvet i badeværelse på Kongovej er igangsat – Tovholder: Mai-Britt 

10. Drejehaner på aftapningshaner i både gården og i forhaven er knækket, og vil blive lavet, 

når frostsæsonen er overstået – Tovholder: Philip 

11. Lejlighed på Kongovej 4, 2.th sættes til salg. 

12. Vi har hjemkøbt ”Tagtæt” til tætning af samlingen mellem fodmur og asfalt i gården – 

Tovholder: Ken 

13.  Den ordinære generalforsamling, der skulle have været afviklet den 28. april er udsat til den 

25. maj, hvor vi forventer at Danmark er blevet åbnet langt mere op samt de fleste er blevet 

vaccineret.  

14. Den 28. april bruger bestyrelsen så på budgetmøde med NewSec, som ellers skulle være 

afviklet 24. marts. 

15. Ligeledes pga Corona-situationen er forårets arbejdsdag aflyst. Bestyrelsen opfordrer dog 

stadig til, at andelshaverne gør pavillonen og haven klar til foråret i små hold (ligesom sidste 

år). Foreningen er selvfølgelig klar med drikkevarer til dem, der går i gang med nogle af 

disse opgaver. Bestyrelsen skal blot have besked på, hvornår man gør det. Vores 

facebookgruppe kan også bruges til at mobiliserer lidt flere, så den enkelte ikke står med en 

opgave helt alene. 

16.  Der bliver afhentet storskrald medio april, så den enkelte har påsken til at rydde op i sine 

gemmer. Der kommer opslag op omkring dette på opslagstavlerne og i facebookgruppen – 

Tovholder: Mai-Britt 

17. Har du forslag til den ordinære generalforsamling, som du gerne vil have udsendt sammen 

med indkaldelsen, skal disse være formanden i hænde senest den 28. april. Ellers har du helt  
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frem til 8 dage før generalforsamlingen til at fremsætte forslag til behandling ved 

generalforsamlingen. Læs vedtægterne for procedure (evt. på kongohus.dk). 

 

 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

____________________            ______________________      __________________  

      Ken Andersen                   Mai-Britt Lund         Mark Kristensen    

 

 

______________________              _____________________ 

                         Frederik Løf Larsen                                              Philip Scheel 

 

 

Vigtige datoer i Kongohus:

6. april 2021 – Ordinært bestyrelsesmøde  

28. april 2021 – Bestyrelsen holder budgetmøde med NewSec 

4. maj 2021 – Ordinært bestyrelsesmøde 

25. maj 2021– Ordinær generalforsamling  

10. juni 2021 – Ken og Mai-Britt deltager i RI-Netværksmøde vedr. BlackStone-sagen 

 


