
 Bestyrelsesmøde i AB LYKKESHOLM 
 mandag den  15. august  2016  kl 19.30 
Tilstede: Per, Henrik, Jasper, Esben, Thomas, Kasper 
Afbud: 

 

1. Ejendommen  (drift og vedligehold af ejendommen) 

 

Punkt    Ansvarlige 

1.01 Altaner  max 20 min. Allan fremlagde de foreløbige 
undersøgelser fra 
altanudvalget. Bestyrelsen 
foreslår at lade 
generalforsamlingen tage 
stilling til, om der skal afsættes 
penge til et skitseprojekt. 
Thomas tager fat i 
altanudvalget. 

1.02 Registrering af loft- og kælderrum Vi fortsætter registreringen af 
tildelte loft –og kælderrum, så 
vi sikrer at alle lejligheder kan 
få tilstrækkelig opbevaring på 
loft eller i kælder. 

1.03 Indsamling af e-mail adr Jasper har samlet email-
adresser, så vi kan få opdateret 
listen. 

1.04 Altanprojekt 7`eren Vi regner med at invitere vores 
naboer fra nr. 7 til den 
kommende generalforsamling 
for at fortælle om deres 
altanprojekt. De vil fortælle om 
de ting der ikke var helt klarhed 
over på sidste 
generalforsamling. 

 

2. Projekter 

Punkt  Ansvarlige 

2.01 

 
Byggesag/afslutning facade Kasper og Per har haft møde 

med rådgiver og entreprenør 
omkring facaderne. Der bliver 
udført en registrering og 
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entreprenøren har lovet at 
udbedre de områder, der ikke 
er lavet ordentligt. 

2.02 

 
Radiator for- og bagtrappe Der er udfordringer med 

udluftningen på bagtrapperne. 
Der kigges på en løsning. 

2.03 

 
Kommende års projekter – idefase planlægge  
Projektform. 

Idéer til projekter mv. tages op 
på den kommende 
generalforsamling. 

 

3. Faciliteter (Internet, vaskeri, baghus og udearealer) 

Punkt  Ansvarlige 

3.01 

 
Projektor/skærm/lyd Jasper har fået pris på levering 

og opsætning af AV i baghuset. 
Der arbejdes videre med en 
løsning. 

3.02 

 
Planlægge have/arbejdsdage næste år Thomas/haveudvalget vil 

forsøge at melde datoer for 
havedage for hele året. 

 

 

 

4. Lejligheder (køb, salg og ventelister) 

 

Punkt  Ansvarlige 

4.01 

 
5C 4 th overtages af Frank Stau Jensen Alle 

4.02 

 
5B 3 th overtages af Frederik Skou  

 

5. Bestyrelsen 

Punkt   
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5.01 

 
Sagen “Jens” Udkast kommer senest lørdag 

5.02 

 
Vicevært    

5.03 

 
Administrator    

5.04 
 

Godkende referat  

5.06 Eventuelt      

 


