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Referat nr. 73/15 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Bangsbo tirsdag den 17. marts 2015. 
 
Til stede:   Tonny Fischer, Mitzie Sørensen, Maja Helgadottir, Sven Søegaard, Jes Torp, Nini 

Jeppesen og kasserer Poul Erik Jeppesen.  
 
 
Kassereren forelagde regnskabet, se vedlagte bilag. 
 
Maja – vores nye kasserer - fortalte at hun ikke magter at påtage sig opgaven som vores nye 
kasserer, det er simpelthen for stor en opgave. Poul-Erik lovede at lave budgettet for 2015 og 
også at fremlægge det på generalforsamlingen. Vi prøver at indhente tilbud fra et par 
administrationsselskaber for at høre hvad det koster at få dem til at administrere vores regnskab. 
Maja fører regnskab indtil 1. maj. 
 
Der er 1 restance i denne måned. 
 
Der er 1 handel i marts og 3 handler i april. 
 
A20, Bangsbovej 73, 3. th. 
Sælger: Morten Rosentjørn 
Køber: Nicholas Mølgaard Kristensen 
 
A9, Høgholtvej 2, 1 th. 
Sælger: Kirsten HagerupTetsche 
Køber: Karen Margrethe Tetsche 
 
A112, Kaløvej 28, 1 th. 
Sælger: Kasper Breil 
Køber: Stine Bernhard 
 
A54, Jyllingevej 25, st. th. 
Sælger: Christine Hald Christensen 
Køber:  Mathias Holmstrup og Rikke Mohr 
 
Bestyrelsen besluttede at gå til generalforsamlingen med den nuværende andelskroneværdi på 
2479. 
 
Rykkergebyret er steget fra 273,- kr. til 275,- kr. 
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen blev endeligt gennemgået. 
 
Ifølge brev fra Københavns Kommune kommer asfalteringen af Høgholtvej til at foregå på et 
tidspunkt i perioden fra april til november 2015. 
 
Der er indgået kontrakt med Gaihede a/s om aftale af bistand i forbindelse med vinduesprojektet. 
 
Der er også indgået aftale med Grubbe Advokater om bistand i forbindelse med vinduesprojektet. 
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Der er indkommet en klage vedr. et TV som kører på maks. volume til kl. ca. 23. Beboeren kan 
ikke høre når de ringer til ham ej heller når de ringer på døren. Sven vil tage kontakt til ham. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 31. marts kl. 18.30 på kontoret. 
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