Andelsboligforeningen
”KONGOHUS”

Kastrupvej 149-151-153
Kongovej 2-4
2300 København S

København S, den 6. september 2017
Til andelshaverne i A/B Kongohus
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 5. september 2017.
Til stede: Ken Andersen, Bjarne R. Larsen og Mai-Britt Lund
Referent: Ken Andersen
1. Vedligeholdelsesmalingen af vinduer mod gården/haven samt Kongovej er afsluttet. Har du
reklamationer vedr. malingen af dine vinduer, skal du henvende dig til formanden.
2. Mai-Britt har undersøgt muligheden for fælleslevering af nedbrydelige affaldsposer til
bioaffald. Københavns Kommune har ikke den endelige løsning på plads, men vi håber at vi
kan lave en løsning, hvor andelshaverne kan hente poserne i kælderen.
3. Vi har for nylig fået renset tagrender, hvor der har vist sig skader, der ikke kunne repareres
i første omgang. Reparationen af disse er sat på budget 2018.
4. Maj-Britt indkøber nye røgalarmer.
5. Mai-Britt indhenter pris på pulverslukker/brandslukningsmateriel.
6. Mai-Britt overtager del-ansvaret for VVS fra Birgitte, og igangsætter tre VVS-cases på hhv.
Kongovej 2 og 4 samt Kastrupvej 149. Mai-Britt og Bjarne koordinere fremadrettet, hvem
der tager sig af de VVS-opgaver, der opstår løbende. Se på vores opslagstavler, hvor du
skal henvende dig, hvis du har et bestemt problem, som bestyrelsen kan hjælpe dig med.
7. Reklamationen over maling af vores gelændere og opgange, som blev gennemført for et år
siden, har ikke ført til noget. Bestyrelsen tager nu hårdere midler i brug.
8. Mai-Britt indkøber trykinpreneret træ samt maling til nyt plankeværk mod vores naboer
Kongovej 6-8. Plankeværket sættes op på arbejdsdagen.
9. Vi har fået ny trykekspensionsbeholder i varmekælderen.
10. Ronni har lavet et udlånssystem for husets værktøj, som ligger i skabet i værkstedet. Der er sat
en seddel op på skabet, hvad du kan låne. Alle andelshavere i huset kan låne fra værktøjsskabet,
du skal blot tage fat i et bestyrelsesmedlem. Men husk at gøre det et par dage før, du skal låne.
11. Ronni indkøber pærer til lamperne i opgange/indgangspartier.
12. Nu virker låsen på vores hovedport ind til gården, men selve porten smækker ikke rigtigt. MaiBritt undersøger, hvilke løsninger, der kan være mulige for at løse problemet.
13. Mai-Britt indkøber ”swupper” til problemer med fx afløb i køkkener og badeværelser samt
undersøger om hun har en ”split” liggende, som kan anvendes af boligforeningen.
14. Ken tager sig af anden VVS-case på Kastrupvej 149, hvor der er gået hul på radiatoren, som
skal udskiftes.
15. Ken indkøber USB-stik. Når et bestyrelsesmedlem fremadrettet træder ud af bestyrelsen, skal
dokumenter, som vedkommende har på sin harddisk og som vedrører foreningen lægges ud på
disse USB-stik, således at viden i mindre grad går tabt, når bestyrelsesmedlemmer træder ud af
bestyrelsen og nye kommer til.
16. Ken undersøger hos vores tømrer samt producenten, om der kan skabes en bedre løsning for de
mange, der har problemer med ”palen”, der sidder i låsearmen og vindsikrer altandørene, når de
er åbne.
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17. Frederik på Kastrupvej har fået godkendt en fremlejekontrakt med Joy i et halvt år, mens han
selv er på studieophold i Berlin. Velkommen til Joy som er flyttet ind pr. 1/9.
18. Der var bred enighed om, at sommerfesten har været en stor succes, og den skal gentages næste
år.
19. Arbejdsdagen er den 7. oktober, hvor vi håber at se mindst lige så mange som sidst, hvor der
var et flot fremmøde og vi virkelig kom i bund med mange vedligeholdelsesopgaver. Der vil
være Storskrald ca en uge efter arbejdsdagen. Mai-Britt opsætter info om dette på opslagstavler.
Endvidere indkøber Mai-Britt maling til arbejdsdagen.
20. Bjarne har udfærdiget en plan for forhaven. Du kan se planen på vores hjemmeside
kongohus.dk, hvor den er vedlagt onlinereferatet fra dette bestyrelsesmøde som bilag.

Bestyrelsens underskrifter:

____________________
Ken Andersen

______________________
Mai-Britt Lund

______________________
Bjarne R. Larsen

__________________
Birgitte Graff

_____________________
Ronni Kofoed
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