
Referat AB Prinsessen, bestyrelsesmøde, mandag d. 7. september 2015 

 

Køb og salg 

Prinsesse Charlottesgade 45, st.tv. er solgt via ventelisten per 1. november 

Vicevært 

Vicevært Allan Moe har været rundt og ordne hoveddørene, så de lukker ordentligt, han har også ordnet bruserne i 
baderummene. 

Der er problemer med det varme vand i alle opgange – det bliver der kigget på. Trapperengøringen halter, især på 
bagtrapperne, det bliver der også rykket for.  

 

Gårdlauget  

Byggeprocessen ved Sjællandsgade er ved at være afsluttet, og der er flyttet nye beboere ind. Reetableringen af 
gården kan derfor gå i gang og gårdlaugets bestyrelse er ved at indhente tilbud. Det er bygherre, der skal betale for 
reetableringen. 

 

Renovering af kælderlokaler og cykelkælder 

Der er indhentet tilbud på renovering af cykelkælder og værksted og søgt om byggetilladelse hos Københavns 
Kommune. Så snart tilladelsen er i hus kan projektet gå i gang. Der er også ved at blive indhentet tilbud på 
renovering af erhvervslejemålene. For at holde sig inden for det vedtagne budget bliver renoveringen af 
erhvervslejemålene lidt mindre ambitiøs, det vil sige, at lokalerne vil blive sat i en tilstrækkelig god stand til at kunne 
tiltrække interesserede lejere. Bestyrelsen regner med at byggearbejderne vil gå i gang i november. 

  

Altanrunde 2 

Rasmus Funk fra Prinsesse Charlottesgade 43,3. er i kontakt med Altan.dk, som kigger på mulighederne for en ny 
altanrunde.  

 

Foreningen indgår forlig i sag om skimmelsvamp 

Foreningen indgår forlig med en beboer i en tidligere sag om skimmelsvamp, hvor beboeren måtte betale dobbelt 
husleje i en periode pga. genhusning.  

 

Nyt skilt til frisøren   

Bestyrelsen undersøger om foreningen kan købe et nyt skilt til frisøren i kælderen, da det er bevaringsværdigt.  

 

Mindre vandskade 

Der er opstået en mindre vandskade i Prinsesse Charlottesgade 43.1 i forbindelse med renovering hos overboen. 

PS 

 I kan finde mange praktiske informationer på vores hjemmeside: www.ab-prinsessen.dk. AB Prinsessen har også en 
facebook-gruppe, som kan bruges til at annoncere forskellige ting.  
https://www.facebook.com/groups/301349853223051/ 
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