
 1 

GODKENDT 

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

onsdag den 24. september 2014 
Tilstede: Ton Rouw, Lars Henrik Thomsen, Thomas Styrk og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Lars Lidsmoes. 

1. Sager til beslutning 

a. Hanne kan ikke deltage i bestyrelsesmødet den 27. oktober. Skal vi finde en anden dag? 

Vi besluttede os for tirsdag den 4. november kl. 19.30. 

2. Sager til drøftelse 

a.  Evaluering af arbejdsdagen den 14. september 2014 

Vi synes det var en god dag og meget lækker mad. 

Vi bør nok give vinduerne en silikone omgang hele vejen rundt om vinduet igen til næste år. 

Følgende opgaver blev nået: 

 Slibning og pletmale af huller på fortrappen.  

 Pudse vinduer i opgangene. 

 Støvsuge kælder og tørre rør af. 

 Rydde op i kælderen. 

 Isætning af bladfangere i tagrender. 

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Arkitektens Trøst klippet ned. 

 Silikone på vandnæser i hele huset. 

Vi drøftede om vi på invitationen skulle give mulighed for frivillig indbetaling, hvis man ikke kan deltage i 

arbejdsdagen. En mulighed kunne også være at hæve huslejen med 40-50 kr. hver måned. Deltager man i 

arbejdsdagen, får man pengene retur for det seneste år. Sidstnævnte vil kræve en GF beslutning. 

b. Bestyrelsens arbejde. Hvad vil vi på den lange bane? Hvilke pejlemærker har vi? Skal vi arbejde med   

5-års planer, årstemaer eller hvad tænker vi? 

Vi er ikke interesseret i unødig bureaukrati. Vi er en lille forening - og det skal kunne mærkes. 

En vedligeholdelsesplan kan være hensigtsmæssig. Vi afventer et par tilbud, som Franziska indhenter. Her 

tænker vi på vinduer/vandnæser, noget blyinddækning mellem Morten og Kim på 5. sal og  lyn på muren. 

Lars H. følger op med Franziska. 
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Vi kunne dog godt tænke os at være lidt mere ”grønne”. Lars H. vil tale med Franziska om LED-pærer i 

opgangene. Vi har tidligere fået undersøgt om det kunne svare sig at få tænd/sluk i opgangene. Det kan det 

ikke. 

c. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen i 2015 

Kommende opgaver: 

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

 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 i opgangene. 

 Støvsuge kælder og tørre rør af. 

 Rydde op i kælderen. 

 Plan for cykelskurene, så støtteben kan stå fast.  

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Åsa afleverer bilag på madudgifter fra arbejdsdagen til Ton. 

b. Gensidig orientering 

Mürsch holder os skadefri i forhold til huslejevarslet for lejerne. Det bliver ikke med tilbagevirkende kraft 

for 2013. 

For et stykke tid siden var chipsystemet til portene ude af drift. En beboer stod i flere timer på Istedgade og 

kunne ikke komme ind til sin opgang, som ligger inde for porten. Af sikkerhedsmæssige hensyn bør man 

kunne åbne portene uden chip. Lars H. vil tale med Franziska om det. 

Thomas er blevet forhindret i at deltage i julefrokosten den 16. januar 2015. På næste møde vil vi forsøge at 

finde en anden dag. 

4. Eventuelt 

Henrik har tændt for varmen. Det er et fint skriv, han har lagt i alle postkasser. 

Thomas vil kontakte Henrik med henblik på at tage billeder af varmeanlægget og hvilke ventiler, der skal 

drejes på, når anlægget sommerlukkes (juni-september). 
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