
 Bestyrelsesmøde i AB LYKKESHOLM 
 Mandag den 5. februar. 2018  kl 19.30 
 
Tilstede: Per, Signe, Anne Cathrine, Henrik  
Afbud:   Thomas, Allan  

 

1. Ejendommen  (drift og vedligehold af ejendommen) 

 

Punkt  Kommentarer 

1.01 Div. arbejde i kælder  
Pudsrep. diverse VVS, maler og nyt køkken 

Per har haft møde med muren 
– muren starter i marts.  
+ møde med tømmeren om nyt 
køkken ved bestyrelseslokalet + 
hylder i vaskeriet – tilbud 
kommer i denne uge.  
 

1.02 Vinduer mod passage og gaden Tømmeren arbejder på en 
løsning og et tilbud. 
 

 

2. Projekter 

Punkt  Ansvarlige 

2.01 

 
Altanprojektet 
Referat af gennemgang med Friborg & Lassen og VVS 
Tvilling (radiator placering) 
Aftale ekstraordinær generalforsamling 

Vi har fået tilbud fra Tvilling på 
udskiftning og/eller flytning af 
radiatorer. Der vil blive 
mulighed for individuelt at 
vælge en løsning.   
 
Morten udregner opdaterede 
priser på altaner samt 
månedlig ydelse.  
 
Der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling snarest, 
hvor de sidste detaljer 
præsenteres samt altan-
interesserede endeligt skal 
binde sig til at få altan. 
Herefter påbegyndes 
ansøgningen til kommunen.  
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2.03 

 
Gårdprojekt 
Deles op i delprojekter (1. Højen og tørrepladsen) 

I løbet af februar mødes 
udvalget for at lave tidsplan 
for projektet.   

2.04 Byfornyelse Tornborgvej –etablering af byggeplads 
ved gavlen (vores grillplads) Aftale godtgørelse 

Vi har fået tegninger over 
stilladset, og de beslaglægger 
et godt stykke af grillpladsen. 
Området bliver hegnet ind. De 
starter muligvis til efteråret.  

 

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

Punkt 7`eren ønsker at låne vores baghus til 
generalforsamling 

Det har de fået lov til mod 
betaling.  

 Vaskeriet Der er lavet et system, så det 
nu er muligt at have flere 
brikker pr. næse, der kan 
anvendes til vask. Dette 
kræver henvendelse til 
bestyrelsen – skriv gerne 
”Vedr. ekstra vaskebrik”.  
 
Husk at vinduet SKAL stå 
åbent, ellers virker 
tørretumbleren ikke.  

 

 

4. Lejligheder (køb, salg og ventelister) 

 

Punkt  Intet nyt 

 

5. Bestyrelsen 

Punkt   

5.01 

 
Budget og regninger  
 

Intet nyt  
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5.02 

 
Vicevært Intet nyt  

5.03 

 
Administrator 
 

Intet nyt  

5.04 
 

Godkende referat Godkendt  

5.05 
 

Næste møde 
 

5. marts 2018 

5.06 Eventuelt     Frederiksberg kommune 
skal nu også til at sortere 
madaffald, så der vil blive 
leveret en lille grøn spand 
+ poser til hver lejlighed 
på et tidspunkt i løbet af 
foråret samt to ekstra 
containere i 
skralderummet.  

 


