
Referat af bestyrelsesmøde i ABF Enghøj 
Mandag d. 2. november 2015 kl. 20.00 i fælleshuset 
Tilstede: Lykke Grubach, Bo Christian Lagerberg, Jesper Krarup Andreasen, Jan Roed Thastum og 

Lisbet Lundby som repræsentant for vedligeholdelsesgruppen. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
a. Godkendt 

3. Status på Linneas gulv. (Forløb, udbedring, økonomi & forsikringsdelen og vidensdeling med 

andelshaverne) 

a. Med nogen forsinkelse har der været taksator på skaden hos Linnea, og de dækker. 

Der har været en del fejlkommunikation med TopDanmark som har forsinket 

processen, og der resterer stadig lidt. En revne i sokkelen bliver ikke dækket. 

b. Der er tale om en rørskade, og det kan selvfølgelig ske igen. Alle skal derfor være 

opmærksomme på, om der kommer til at stå vand, om der er misfarvninger eller andet 

på vægge, i lofter eller lignende, og hvis der er noget mistænkeligt, så henvende sig til 

vedligeholdsgruppen eller bestyrelsen. 

c. Opfølgning: Lykke sender bilag med regninger til Jan, som kontakter forsikringen i 

forhold til de regninger der er blevet betalt, og hvad der resterer. Bo tager fat i 

håndværkerne og orienterer Linnea om hvor langt vi er. 

4. Status på Marias halvmur. (Forløb og økonomi, Kubens mini-rapport og de næste skridt) 

a. Fugt i muren er blevet udbedret, og heldigvis var der ikke fugt i andre steder end 

murværket. Det vil sige alt træværk, leca-kugler mm var tørt. Fugten kom især nedefra. 

Nu lader vi det stå i ca. 6 måneder for at se, hvordan det udvikler sig. 

b. Fordi skaden var mindre end forventet, er det bestyrelsens indstilling, at vi til den tid, 

altså om et halvt år, vil udbedre skaden i de huse hvor fugtskaden er synlig (2-3 huse). 

De resterende huse venter vi med til evt. fugtproblemer viser sig. Muren der er blevet 

åbnet i nr. 44, bliver lukket med det samme. 

 



c. Opfølgning: Jan kontakter Maria og mureren med besked om at vi ikke skal have lavet 

mere lige nu, udover at hullet i nr. 44 skal lukkes. Jesper kontakter de andre huse med 

niveauforskel og meddeler bestyrelsens beslutning, også at alle skal sørge for at give 

bestyrelsen besked, hvis de observerer synlige fugtskader. 

5. Intranet og hjemmeside. (Evaluering, udfordringer/mangler, behov fremover) Rikke er inviteret 

til dette punkt. 

a. Punktet udsat til næste møde. 

6. Status på renoveringer/håndværker-overslag på vinduer og døre m.m. Lisbet er især 

inviteret til dette punkt. 

a. Vi har fået et tømrerfirma til at lave overslag med en pris for udskiftning af døre og 

vinduer, facaderenovering og udskiftning af tage. Det ser ud til at vi fint kan holde os 

inden for den økonomiske ramme vi har. 

b. Jan kontakter en arkitekt vi har fået anbefalet, som kan hjælpe os med at udvikle 

forskellige forslag til facadebeklædning i sammenhæng med udskiftning af tage. De 

forskellige forslag skal efterfølgende fremlægges og diskuteres i foreningen. 

7. Planlægning af syn hos nr. 40 i forbindelse med overdragelse af andel 1. dec. 

a. Der er syn d. 28. november kl. 9.00. Jan deltager sammen med enten Lisbet eller Jesper 
 

8. Evt. 

a. I forlængelse af diskussioner på generalforsamlingen er der kommet et forslag om 

ændring i måden vi laver hovedrengøring af fælleshuset på. Forslaget behandles på 

næste bestyrelsesmøde i december. 


