
 

 Side 1 af 1 

 

Andelsboligforeningen 

” K O N G O H U S ” 

Kastrupvej 149-151-153 

Kongovej 2-4 

2300 København S 
 

 

København S, den 7. juni 2018  

 

 

Til andelshaverne i A/B Kongohus 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 5. juni 2018. 

 

Til stede: Ken Andersen, Ronni Kofoed, Mai-Britt Lund, Frederik Løf Larsen, Mark Kristensen. 

Referent: Ken Andersen 

 

1. Vi har ikke fået nøgler tilbage fra vores tidligere rengøringsselskab. Mai-Britt følger op. 

2. Der mangler vandtryk i lejlighederne på Kastrupvej 153. Frederik bestiller VVS. 

3. Mark undersøger priser på kompostbeholder til haven  

4. Det nye rengøringsselskab Racoon er startet 1. juni og planen for deres rengøringsaktiviter 

hænger på opslagstavlerne. 

5. Badeværelsesgulvet er gået på 2 badeværelser på Kastrupvej. Mark sætter reparationen i 

værk. Forventet udgift ca. kr. 120.000,- 

6. Der er lukket ned for centralvarmen. Sætter du din radiator på 5 eller skruer op ned nogle 

gange i løbet af sommeren, undgår du, at ”stiften” sætter sig, når du vi tænder op igen for 

varmen i september måned. 

7. Der er endnu nogle få, der mangler at afleverer sedler omkring persondataforordningen. En 

lov, der trådte i kraft 25. maj. Dem, der ikke har afleveret sedler, skal fremover selv betale 

for få en VVS’er, tømrer eller anden håndværker, da bestyrelsen iflg. loven ikke må 

videresende fx navn og adresse på den der skal have udført en opgave i lejlighed, til 

håndværkerne. 

8. Som varslet den 28/4 kommer der en montør fra producenten af vores vinduer, den 12. juni 

mellem 08.00 og 12.00 og gennemfører renoveringen af vindsikringen hos dem, der ikke fik 

det gjort sidste år. Renoveringen er forebyggende, og der skal være nogle hjemme, således 

at montøren kan få adgang.  

9. Sankt Hans kan du være med til at grille og sende heksen til Bloksbjerg på en kost i vores 

gårdhave. Der tændes op kl. 18, og vi forventer grillen er klar din mad en time senere. Alle i 

Kongohus kan være med. 

10. Renoveringen af kirkemuren er overstået. 

11. Mai-Britt har bestilt ny og større container til plast. 

 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

____________________            ______________________      __________________  

      Ken Andersen                   Mai-Britt Lund            Mark Kristensen    

 

______________________              _____________________ 

                        Frederik Løf Larsen                                            Ronni Kofoed 


