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GODKENDT 

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

tirsdag den 20. maj 2014 

Tilstede: Lars Lidsmoes ,Marianne Black, Ton Rouw, Lars Henrik Thomsen, Thomas Styrk og Hanne Krogh 

(referent). 

Afbud: Franziska Bang Regenfuss. 

1. Sager til beslutning 

a. Konstituering af bestyrelsen 

Hanne: Formand, hjemmesiden. 

Lars: Næstformand, ansvarlig for nyhedsbreve.  

Ton: Kasserer, kontaktperson til Mürsch. 

Lars Henrik: Kontaktperson til vicevært. 

b.  Opfølgning på generalforsamlingen den 5. maj 2014 

Altan.dk: Franziska rykker Plan 1 mht. udbedringer, som Altan.dk skulle have udbedret inden den 13. maj. 

Desuden har Franziska fået navne på håndværkere, som kan anvendes i forbindelse med reparation af ”lyn” 

på murværket. 

Humus kompostbeholder: Marianne bliver kontaktperson mellem bestyrelse samt Lotte og Bente, der på 

GF meldte sig til at tage ansvar for kompostbeholderen. Marianne fik bogen ”Kompost i byen”. Desuden vil 

Marianne tale med Gårdlauget om placering. Hanne videresender mailkorrespondance til Marianne. 

Afløbsrør i nr. 30, st.th.: Lars Henrik har samme konstruktion, som nede hos Ulla og Lars. Vi havde en 

drøftelse af, hvorvidt det er foreningen eller beboerne selv, som skal betale udskiftningen. Med 

udgangspunkt i vedtægternes § 9.1. kan det være lidt svært at gennemskue. Hanne kontakter ABF. 

Bekey: Vi vil nævne i nyhedsbrevet, at de stadigvæk eksisterer. Hvis beboerne oplever, at der stadigvæk 

bliver ringet på med reklamer, vil Hanne gerne havde det at vide, da Bekey ved konkrete episoder, kan 

kontakte FK Distribution.  

Administration: Ton vil følge op med Mürsch vedr. huslejestigning for leje-lejligheden. Muligvis verserer der 

en sag i huslejeklagenævnet. Der er formentlig behov for en forventningsafstemning mellem Mürsch og 

bestyrelsen. 
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c. Mødeplan for efteråret 2014 samt dato for julefrokost 

Vi holder møderne på De fire årstider, Halmtorvet 34 den 18. juni, 20. august, 24. september, 27. oktober, 

26. november 2014 kl. 19.30-21.30. Julefrokosten skyder vi til den 16. januar 2015 på en lokal restaurant.  

Arbejdsdagen bliver den 14. september kl. 13-17. 

Vi vil invitere Åsa og Maria til næste bestyrelsesmøde, som en velkomst til foreningen. Hanne kontakter 

dem. 

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

Vi modtag et brev i den tidligere bestyrelse, om LSB tilbød gratis økonomitjek. Ton kontakter dem for at 

tage imod tilbuddet. 

2. Sager til drøftelse 

a. Nøgletal jf. ny lovgivning 

Hanne har været på et par kurser i ABF og føler sig rimeligt klædt på til opgaven med at lægge nøgletal ind 

på ministeriets hjemmeside. Det kræver et log in, som Hanne vil spørge Mürsch om. Vil også forhøre sig om 

Mürsch varetager denne opgave indenfor sin portefølje.  

I den forbindelse kom vi til at tale om salg af leje-lejlighed. Skattemæssigt kun at leje et kælderrum ud? Vi 

skal tænke over det, hvis lejer opsiger lejemålet. Desuden vil Hanne spørge ABF om huslejestigning på leje-

lejligheden. 

b. Skt. Hans aften – er det os eller Gårdlauget? 

Iben vil gerne være medarrangør på det og sender invitationer ud. Ton sender mail til Gårdlauget for at 

ansøge om ca. 1.200 kr. 

c. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen den 14. september 2014 

Kommende opgaver: 

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

 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. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 
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3. Sager til orientering 

a. Sommerluk af fjernvarmen 

Lars Henrik giver Franziska besked om dette. Varmen bliver lukket den 1. juni-30. september. Der kan åbnes 

tidligere, hvis det bliver for koldt. 

b. Hvornår holder bestyrelsen sommerferie? 

Lars: Uge 28-30, Marianne: Uge 22 + 29 + 35-37, Ton: Uge 28-31, Lars Henrik: 22/6-7/7, Thomas: Uge 31-33  

og Hanne: Uge 22 + 28-30. 

c. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Ulla har sendt en mail om at få 600 kr. til planter til potterne foran bagdørene. Desuden har hun lagt 200 kr. 

ud til rengøring til Bente efter GF. 

d. Gensidig orientering 

Der er observeret sigøjnere i gården. 

Vi talte om udfordringer med at sortere affaldet korrekt. Pizzabakker og mælkekartoner må ikke komme i 

pap-containeren. Vi vil lave en affalds-event i forbindelse med arbejdsdagen. 

4. Eventuelt 

Intet at referere.     
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