
 

  Side 1/2 

Kastrupvej 149-151-153 

Kongovej 2-4 

2300 København S 

Andelsboligforeningen 

”K O N G O H U S” 

 

 

 
 

 

 

 

København S,  

01. september 2014 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 01. september 2014 

 

Deltagere: Birgitte, Carsten & Ronni 

Referent: Ronni 

 

 

1. Bestyrelsen har talt med Familien Mundeling vedr. politianmeldelsen den. 18. 

august. Vi synes det er en ærgerlig situation, og håber på bedre 

kommunikation fremover i Kongohus.  

Bestyrelsen ønsker ikke at se anonyme klager hængt op i foreningen. 

Eventuelle klager må drøftes med bestyrelsen. 

 

2. Skybruddet d.31. august gav lidt vand i kældergangen ved Kongovej og lidt 

ved cykelkælderen på Kastrupvej. Bestyrelsen kontakter rengøringsfirmaet for 

ekstra rengøring i kældrene. 

 

3. Martin fra Kastrupvej 149 var nede for at høre om der kunne laves 

forbedringer på kloaksystemet i Kongohus i forbindelse med fremtidige 

skybrud. Martin ville gerne undersøge dette nærmere og vil vende tilbage til 

bestyrelsen senere. 

 

4. Der er blevet tegnet med ”graffiti” på 2 altaner på Kastrupvej 151-153 ved 

stoppestedet. Bestyrelsen vil spørge rengøringsfirmaet om de har mulighed 

for at fjerne dette. 

 

5. Bestyrelsen vil undersøge om Kongohus kan få byfornyelsestilskud vedr. 

utætte vinduesrammer hos beboere på hjørnet af Kastrupvej/Kongovej nr. 2. 

 

6. Malerarbejdet starter op i denne måned. VI afventer at hører nærmere fra 

malerfirmaet. 
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7. Efterårets fælles arbejdsdag i Kongohus bliver lørdag d. 25. oktober 2014.  

 

Bestyrelsen vil efter denne fælles arbejdsdag d. 25. oktober 2014 i Kongohus, 

overveje om der i fremtiden skal være nogen fælles arbejdsdage i Kongohus 

eftersom der ikke var mange fremmødte til sidste arbejdsdag i foråret og de 

foregående arbejdsdage i 2013.  

 

Der vil komme nærmere info op omkring arbejdsdagen i starten af oktober. 
 

 

 

 

 

 

____________________  ____________________            ____________________ 
           Carsten Møller                                       Marianna Juhl Nielsen  Birgitte Graff                               

 

 

 

____________________  ____________________ 
              Ronni Kofoed                  Thorsten Kolby 

 


