Bestyrelsesmøde i gårdlauget 24. august 2016 kl. 17.00 i beboerlokalet, Thad Jones
Vej 2.
Deltagere:
Adam Vangtorp, Peter Franklin, Hardy Mogensen og Jørgen Green.
Dagsorden
1. Konstitution af gårdlauget med valg af formand
Gårdlauget konstituerede sig med Jørgen Green som formand. Emil Hansen fortsætter som
suppleant i gårdlauget. Jørgen Green udarbejder referat af mødet.

2. Orientering om mødet med byggeskadefondens medarbejdere
Byggeskadefonden har været på besøg og har besigtiget gården og parkeringskælderen.
Det næste, som der vil ske, er at en medarbejder fra fonden vil komme og foretage en
opgravning i gården for at finde ud af om der forefindes en membran.
Taget til efterretning.
3. Gårdfest
Der er i alt tilmeldt 36 voksne og børn. Børneteaterforestillingen vil foregå i beboerlokalet kl.
14.00, hvor der vil blive etableret billetkontrol. Koncerten med Jens Lysdal vil foregå i gården,
hvor der vil blive opstillet en scene.
Taget til efterretning.
4. Fortolkningsnotat
Advokat Carl H. Petersen har rettet henvendelse til Københavns Kommune for at få deres
begrundelse for, at kommunen ikke er enig i advokatens fortolkning af vedtægterne.
Københavns kommune har endnu ikke svaret.
Taget til efterretning.
5. Lifte
Sættes i bero indtil der foreligger en afklaring af, hvad der skal ske med hensyn til gården.
6. Økonomi
Driftsregnskabet for 1. kvartal 2016 har været udsendt til bestyrelsen.
Taget til efterretning
7. Drøftelse af procedure vedr. overdragelse af arbejdsopgaver, materiale og
information om gårdlauget herunder fordeling af arbejdsopgaver og orientering til
samarbejdspartnere m.m.
Det blev godkendt, at der oprettes en særlig hjemmeside for gårdlauget, som administreres af
formanden. Peter Franklin oversender til Jørgen Green relevant materiale (referater af
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, regnskaber, igangværende kontrakter o.l.).
Jørgen Green orienterer administrator og Sundby Rengøring om formandsskiftet og aftaler selv
et møde med de pågældende. Peter Franklin undersøger om den nuværende kontrol af
Sundbys arbejde kan fortsætte med den samme person.
8. Andre punkter, som ønskes drøftet
Det blev aftalt, at information til beboerne i de to foreninger varetages af foreningernes
bestyrelser.
9. Evt.
Referat udarbejdet af Jørgen Green er udsendt via mail til bestyrelsen samt suppleanter 24. august 2016.
Godkendt
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Askholm I
Peter Franklin (bestyrelsesmedlem, Ejerforening I): askholmbestyrelse@gmail.com
Hardy Mogensen (bestyrelsesmedlem, Ejerforening I): harmo@ofir.dk
Christian Lundberg (suppleant, Ejerforening I): christianlundberg@yahoo.de
Thomas Aaman (suppleant, Ejerforening I): aaman@live.dk
Askholm II
Jørgen Green (formand, bestyrelsesmedlem, Ejerforening II): bestyrelsen@sab-askholm.dk
Adam Vangtorp (bestyrelsesmedlem, Ejerforening II): av@kab-bolig.dk
Emil Hansen (suppleant, Ejerforening II ): eh@sh-nordic.dk
Anne Mette Fredsgaard Svendsen (suppleant, Ejerforening II ): afs@kab-bolig.dk
Sundby Rengørings Service ApS, Christian
Advokat Carl H. Petersen, chp@advokatcarlh.dk
Charlotte Halskov Nielsen, cn@advokatcarlh.dk

