
Andelsboligforeningen ”Bangsbo” 
 

Bangsbovej 75, 2720 Vanløse. 
Tlf.  52 58 07 58, e-mail: kontoret@abbangsbo.dk, www.abbangsbo.dk 

 

115/17 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2017 
 

 

Den 27. juni 2017 blev der afholdt bestyrelsesmødet i foreningen A/B Bangsbo på foreningens 

kontor. 

 

Tilstede var Tonny Fischer, Sven Søegaard, Lotte Tang, Christian Hylleqvist og Jes Torp.  

Nickels M. Köhling, ej mødt. 

 

Inden afholdelse af bestyrelsesmødet var nedenstående dagsorden blev meldt ud: 

 

1. Protokol fra seneste bestyrelsesmøde 

2. Viceværtssituationen 

3. Altanprojekt 

4. Orientering fra formanden 

5. Bordet rundt 

 

 

1. Protokol fra mødet den 15. juni 2017 

a. Protokol fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

 

2. Viceværtssituationen 

a. Formanden orienterede kort omkring viceværtssituationen. 

 

 

3. Altanprojekt 

a. Opfølgning på altanmøde fra den 26. juni 2017. Der mangler fortsat afklaring fra 

Altan.dk omkring de endelige priser på altanerne, herunder hvor meget den enkelte 

andelshaver skal betale af fællesudgiften i forbindelse med opsættelsen af altanerne. 

 

 

4. Orientering fra formanden 

a. På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at der skulle udføres el og vvs 

eftersyn i forbindelse med salg af andelsboliger. Det blev besluttet, at lave en 

opfølgning på dette efter sommeren, hvor der vil blive fundet leverandører, som 

andelshaverne kan vælge i mellem i forbindelse med salg af andelsbolig. 

 

 

5. Bordet rundt 

a. Kort drøftelse omkring andelskrone. 

b. Bestyrelsen arbejder videre på indkøb af eventuel hjertestarter til foreningen, 

herunder eventuel afholdes af demonstration af denne. 

c. Der blev snakket om at afholde endnu en arbejdsdag inden foreningens 90 års 

fødselsdag. 
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d. Der blev snakket om hvornår der skal foretages vinduespolering næste gang, 

herunder hvor ofte vi skal have foretaget disse. 

e. Opfølgning på hvordan opslag skal sættes op i forhold til, at give den bedste 

information til andelshaverne. 

f. Opfølgning på diverse igangværende håndværksopgaver, herunder hvornår de 

forventes afsluttet. 

g. Drøftelser omkring nuværende huslejemodel. 

 

 

 

Næste møde aftalt til: 22. august 2017 

 

 

 
     

Tonny Fischer (formand)    Christian Hylleqvist (sekretær) 

     

     

     

     

     

Sven Søegaard  Lotte Tang  Jes Torp 
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