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GODKENDT 

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

mandag den 7. april 2014 

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

Afbud: Marie Frost. 

1. Sager til beslutning 
a. Generalforsamling den 5. maj 2014 

Vi fik gennemgået dagsordenen, kom med få ændringer til beretningen. Hanne vil under den mundtlige 

beretning efterlyse frivillige til at lave mad fremover på GF og arbejdsdag, så bestyrelsen ikke også skal 

sørge for dette. Kiggede regnskab og budget efter med de kommentarer vi havde givet til Mürsch. Vi 

besluttede at indstille til GF, at vi får en ny revisor, da vi har fået et billigere tilbud. 

Bestyrelsen kommer med forslag om en humus kompostbeholder. Hanne vil læse bogen ”Kompost i 

byen”, så hun kan svare på eventuelle spørgsmål. 

Ton tager sig af spørgsmål vedr. regnskab og budget inkl. indledning om, hvorfor vi vil overføre trappe-

opsparing til egenkapitalen. 

Bente får rengøring af sin lejlighed, som tak for at lægge lejlighed til pasning af børn. Ulla giver Bente 

besked. 

b. Henvendelse fra Lån & Spar Bank om vurdering af foreningens økonomi 

Hanne har fået et brev fra LSB. Vi tager det op i den nye bestyrelse. Ton har fået brevet. 

2. Sager til drøftelse 
a. Gennemgang af altaner den 14. april. Tilbagemelding fra beboerne 

Ved 5-års gennemgang af altanerne er beboerne blevet bedt om at observere eventuelle problemer i 

forhold til træ- og murværk, revner i vægge, forandringer i gulve eller døre. 

Der er kun kommet ganske få bemærkninger fra beboerne fx hvordan ser stuelejlighedernes lofter ud?, 

træværk/revner i murværk (nr. 30, 4.th.), hul i tagrenden, som skyldes dårlig konstruktion (nr. 30, 3.th.) 

Ton afleverer skemaerne til Marie og Franziska. 

Efterfølgende har altan.dk været her sammen med Nina Schmidt fra Plan 1. Der er udarbejdet en 

afleveringsrapport af Plan 1, som er underskrevet af Hanne og sendt videre. Regningen for Plan 1s hjælp 

er på 4.007,81 kr. 

b. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen den 14. september 2014 

Kommende opgaver: 

 Manual med billeder over, hvordan varmtvandsanlægget fungerer og hvad Franziska ellers laver.  
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 Når varmeanlægget lukkes til sommeren (juni-september), skal vi have taget billeder af hvilke 

ventiler, der skal drejes på.  

 Pletmale opgange.  

 Tjek/sortere maling inden arbejdsdagen.  

 Rende i nr. 30 ud til søen. Vi talte om, at fliserne evt. kunne hæves. Hertil svarede Ton, ”…at 

mændene vil kigge på det”. 

 Pudse vinduer. 

 Støvsuge kælder. 

 Plan for cykelskurene, så støtteben kan stå fast. 

 

Gårdlauget holder arbejdsweekend den 3.-4. maj. 

 

3. Sager til orientering 
a. Metroselskabet etablerer målemærker på ejendommen 
Vi har modtaget et brev fra Metroselskabet om etablering af målemærker og vil nævne det i næste 
nyhedsbrev. 

I nyhedsbrevet vil vi også skrive om at kontakte DONG eller HOFOR, hvis der er problemer med strøm 
eller vand. Links til de respektive hjemmesider vil også fremgå af vores hjemmeside under Øvrige 
kontaktpersoner - http://www.abviktoria28-30.dk/foreningen/ovrige-kontaktpersoner 

b. Hanne har deltaget i kurset Nye regler ved salg i ABF den 25. marts 2014 

Hanne føler sig rimeligt godt klædt på til selv at kunne lægge nøgletal på den nye hjemmeside, som 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har oprettet – se  nedenstående link 
http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/andelsskema-klar-til-brug 

Det kræver et log-in, som vi formentlig får fra Mürsch. Her er der link til skemaet 
https://andelsboliginfo.dk/andel/ 

Hanne vil spørge Sara, hvornår hun sælger sin lejlighed. Det er fra den 1. maj, så der skal ikke være 
nøgletal på den lejlighed. 

c. Udgifter 

Ingen udgifter. 

d. Gensidig orientering 
 
Der har været GF i Gårdlauget. Der var ingen forslag. Regnskabet blev godkendt. Det skal undersøges om 
kastanjetræet er fredet, idet ejendommen ønsker altaner. Ulla er blevet genvalgt som suppleant. Der 
blev talt om at oprette et Børnegårdlaug, som Ulla og Laura vil stå for. Det vil give børnene en større 
ansvarlighed. 
 
Prangerhuset har endnu ikke holdt GF, så vi ved ikke, hvad mulighederne for lån af fælles lokalet bliver i 
fremtiden. Steen er kontaktperson.  
 

4. Eventuelt 
Intet at referere til dette punkt. 
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