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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. maj 2021  

 

Til andelshaverne i A/B Kongohus 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 4. maj 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– Tovholder Frederik 

2. CombiByg undersøger i øjeblikket mangler ved foringen i vores kloaknet under huset. 

Foreløbig melding er, at gulvet ved fyrkælderen skal opbrydes for at lave det sidste. Vi 

mangler stadig billed- og videodokumentation for det udførte arbejde – Tovholder: Mai-

Britt 

3. TDC Fibernet kører i øjeblikket en kampagne, hvor man kan få lagt fiber helt frem til sin 

lejlighed, hvilket giver mulighed for endnu højere hastighed/mere båndbredde end, vi har 

mulighed for i dag på vores IT-infrastruktur i foreningen. Vi undersøger hvad betingelserne 

er for det, og om det er noget, vi skal have med som forslag på den kommende 

generalforsamling 2021 den 25. maj. I vores facebookgruppe ”Andelsboligforeningen 

Kongohus” vil vi snart komme med en dybere information om dette. – Tovholder: Ken 

4. Søjleboremaskinen i værkstedet mangler strøm – Tovholder: Philip 

5. Foreningens beholdning af grillkull er slunken – Martin S og Mai-Britt indkøber 

6. Der mangler strøm i 3 stikkontakter i Stærekassen – Tovholder: Philip  

7. Der er skiftet udendørs pærer i nr.  2 og 153 – Tovholder: Philip 

8. Tilstoppede afløbsrør er renset i 153 – Tovholder: Philip 

9. Toiletpapir indkøbt til vores toilet i cykelkælderen er til fællesbrug og IKKE andre steder. 

10. Mai-Britt har slået græs i haven og sået blomster. 

11. Frederik har renset tørretumbleren. 

12. Sensorstyret lampe i cykelkælderen virker ikke – Philip kigger på sagen 

13. Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at man slår sit pap sammen, inden man lægger det i 

papcontaineren. Det går ud over de næste, der skal af med deres pap, når man ikke gør det. 

14. Badeværelserne i 2 og 4, der nu har været under renovering i over 2 måneder, mangler 

stadig de sidste detaljer –  Tovholder: Mai-Britt  

15. For at undgå negative renter, har Mai-Britt oprettet en ny konto hos vores bankforbindelse 

Arbejdernes Landsbank og samtidig fået et mastercard til at styre kassefunktionen. 

Herudover har Ken fået kontokig, så bestyrelsen kan monitorere foreningens bankkonto i 

realtid og dermed have mere styr på, hvad der bliver betalt og hvornår af vores 

administrationsselskab.  

16. Vi har haft udbudne gæster i gården, som roder i vores skraldecontainere. Vi henstiller alle 

til at få lukket porten rigtigt efter sig. 

17. RI-Netværksmøde omkring Blackstone er flyttet til den 17. juni. Ken og Mai-Britt deltager. 

18. Mai-Britt indhenter tilbud på forsikringsløsninger fra forskellige forsikringsmæglere med 

henblik på at bringe vores præmie ned.  

19. Nye belysnings- og nummerskilte sættes op ved hver opgang – Tovholder: Mai-Britt 

20. Frederik undersøger hos Miele, om vi kan få nye skuffer hjem til foreningens 

vaskemaskiner. 

21. Har du forslag til den ordinære generalforsamling, har du helt frem til 8 dage før 

generalforsamlingen til at fremsætte forslag til behandling ved generalforsamlingen. Læs 

vedtægterne for procedure (evt. på Kongohus.dk).  
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Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

____________________            ______________________      __________________  

      Ken Andersen                   Mai-Britt Lund         Mark Kristensen    

 

 

______________________              _____________________ 

                         Frederik Løf Larsen                                              Philip Scheel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer i Kongohus:

25. maj 2021– Ordinær generalforsamling  

1. juni 2021 – Ordinært bestyrelsesmøde 

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

6. juli 2021 – Ordinær generalforsamling 

 

 

 

 


