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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 11.april 2019  

 

 

 

Til andelshaverne i A/B Kongohus 

 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 9. april 2019. 

 

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

Referent: Ken Andersen 

 

1. Det er ikke muligt at få energitilskud til isolering af vores rør i kælderen, hvorfor projektet 

til 20.000-25.000 kroner udsættes. Frederik er projektleder. 

2. Vi har ikke modtaget rapport og tilbud på reparation af utætte rør i haven, hvor vandet 

trænger ind igennem muren. Mai-Britt følger op. 

3. Der er fælles arbejdsdag i foreningen den 13. april, hvor vi håber at se rigtig mange. Det er 

her vi får lavet en hel del af de småting, som det vil være dyrt at få håndværkere til, hvilket 

får vedligeholdelseskontoen til at strække længere. Der er øl/vand og frokost til de aktive 

deltagere. 

4. Efter fælles arbejdsdag, kan du sætte ud til storskrald i gården. Det er en god anledning til at 

få ryddet op i fx kælderrum. Du kan sætte ud til storskrald indtil tirsdag efter arbejdsdagen. 

Mai-Britt er tovholder. 

5. Ronni har skiftet pærer i kælderen på Kastrupvej 153 og på Kongovej 4. 

6. Timeren er lavet på lyset i opgang Kastrupvej 149, hvor lyset brændte døgnet rundt. Ronni 

var tovholder på dette projekt. 

7. Der er skiftet batterier på 2 røgalarmer. 

8. Mark bestiller murer og maler til kælderrum, der har været udsat for vandskade på 

Katrupvej 153. 

9. Bestyrelsen er klar til den kommende ordinære generalforsamling, hvor vi håber at se alle 

andelshaverne. Der er masser af spændende emner på dagsordenen. Alle har fået indkaldelse 

enten på mail eller via postkassen.  

 

 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

____________________            ______________________      __________________  

      Ken Andersen                   Mai-Britt Lund            Mark Kristensen    

 

______________________              _____________________ 

                        Frederik Løf Larsen                                            Ronni Kofoed 


