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GODKENDT 

Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Viktoria 28-30, 

mandag den 12. august 2013 

Tilstede: Ulla Drewsen Lidsmoes ,Ton Rouw og Hanne Krogh (referent).  

Afbud: Marie Frost, Franziska Bang Regenfuss og Sara Hebo. 

1. Sager til beslutning 

a. Procedurer omkring regninger 

Forretningsgangen vil være ,at vi fremover har punktet: Udgifter på dagsorden, så det kan føres til referat, 

hvis vi har haft udgifter. Det drejer sig om udgifter under 500 kr. fx frimærker eller printerpatroner. Andre 

regninger skal attesteres. Mail kan også bruges som underskrift. 

Ton vil finde et gammelt bilag, som måske kan inspirere os. 

2. Sager til drøftelse 

a. Henrik kommer og drøfter varmeanlæg og biofilm med os jf. beslutningen fra sidste møde 

Henrik dukkede ikke op. 

b. Værdier i andelsboligforeningen. Nu er inputs fra generalforsamlingen skrevet ind i vores beskrivelse 

af værdierne, som vi kan arbejde videre med 

Vi vil i næste nyhedsbrev svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst fx må man grille på altanen? 

Hanne vil skrive lidt indledning til dokumentet og det bliver lagt på hjemmesiden. 

I den forbindelse kom vi til at tale om langtidsplanlægning (reparation og vedligeholdelse) og hvor tit der 

skal laves tilstandsrapport? Hanne undersøger dette. 

c. Opgaver til en kommende arbejdsdag. Det vil være et fast punkt på dagsordenen, så vi altid har en 

opdateret liste over kommende opgaver 

Kommende opgaver:  

 Male vægge i kælderen. 

 Male vandnæser i 2013. Franziska synes allerede de trænger nu. Der er ellers 5 års garanti. Hannes 

vandnæser ser fine ud. 

 Manual med billeder over, hvordan varmtvandsanlægget fungerer og hvad Franziska ellers laver. 

 Børnecykel-event/cykelsortering. 



 2 

 Når varmeanlægget lukkes til sommeren, skal vi have taget billeder af hvilke ventiler, der skal 

drejes på. 

 Pudse vinduer på fællesarealerne. 

 Fjerne ukrudt på Viktoriagade og Halmtorvet – gerne en opgave for børn. 

 Gøre ekstra rent på væggene.  

 Gummi på bagdørene, så sten til at holde dørene ikke skrammer. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

 Gøre rent i kælderen. 

3. Sager til orientering 

a. Københavns Brandvæsen har givet tilladelse til fyrværkeri ifm. jubilæumsfesten. Det må dog først 

affyres efter kl. 24, så det bliver den 1. december. 

Ingen har meldt sig til festudvalget. Vi nævner det i næste nyhedsbrev. 

b. Gensidig orientering 

Hanne udleverede en oversigt over ABFs arrangementer, hvis nogle skulle være interesserede. 

Netværksgruppen af boligrepræsentanter ved metrobyggerier indkalder til møde den 22. august. Vi er ikke 

generet af metrobyggeriet, så vi deltager ikke. 

4. Eventuelt 

Intet at referere.     
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