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GODKENDT 

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

onsdag den 26. november 2014 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Lars Henrik Thomsen, Franziska Bang Regenfuss og Hanne Krogh 

(referent). 

Afbud: Thomas Styrk. 

1. Sager til beslutning 

a. Resultat af SurveyMonkey undersøgelse vedr. at indhente tilbud på elevator 

Vi har ikke mailadresse på alle beboere, men på alle lejligheder. Der er kommet 21 svar, hvor 11 sagde ja og 

10 nej. Selvom det er et gratis tilbud, så koster det viceværttid. Vi besluttede derfor at droppe projektet 

med at få et tilbud. 

b. Radiostyret varme- og vandmåler – skal vi gå videre med det? 

I sidste referat havde Hanne nævnt prisen på tilbuddet – 66.258,75 kr. inkl. moms. Vi skyder det til hjørne. 

Det er alt for mange penge. 

c. Vedligeholdelsesplan – se desuden videresendte mail fra Hanne den 21. november 

I forbindelse med de nye regler ved salg, hvor der skal ligge nøgletal for foreningen og den enkelte 

lejlighed, står der også i Bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013, at ”… følgende dokumenter 

udleveres: Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet”. Derfor er mange firmaer begyndt at 

udbyde hjælp til at udarbejde disse planer – gerne elektronisk. Det er et sådan tilbud fra Schødt, Hanne har 

videresendt den 21. november. 

Det er ”nice to have”, og vi synes ikke vi skal bruge 18.743,75 kr. inkl. moms. Derimod vil vi gerne have et 

fleksibelt dokument vi kan blive ved med at skrive i over de forskellige arbejder, der sker med vores 

foreningen.  

Lars påtog sig at begynde at udarbejde dokumentet, som selvfølgelig skal drøftes med Franziska i løbet af 

processen. I første omgang er det bestyrelsen, der tager sig af det. Vi kunne eventuelt lægge det i Dropbox, 

så alle i bestyrelsen kunne skrive på det? Det taler vi om ved en senere lejlighed. 

d. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde, evt. nyt fra Danfoss og Velfac 

Lars kunne fortælle, at han har problemer med bioslim. Franziska har ikke hørt, at andre har det. I den 

forbindelse talte vi om, hvordan blandingsbatteriet tages af og ”pessar-lignende” filtre kan renses inde bag 

ved. 

Vi talte om den mail Franziska havde sendt den 24. november vedr. kloakspuling til foråret. I den 

forbindelse skal vi overveje at få spulet køkkenfaldstammer. Et samlet tilbud lyder på ca. 16.500 kr. 
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Skal vi have liggende en manual på hjemmesiden med tips & tricks til forskellige ting fx udluftning af 

radiatorer og rensning af udluftningsdimsen i badeværelse. Det vil Franziska være ked af, så finder folk på 

alt muligt, der måske ødelægger vores anlæg. Lars H. har udfordringer med manglende varme i sin 

radiatorer. Dette link kan måske hjælpe.  

http://www.bolius.dk/video/vis/saadan-faar-du-varme-i-radiatoren-igen-20/ 

Det viser sig, at Gunvor har ting stående i kælderen, som hun vil forære væk. Lars spørger, hvornår det er 

væk, så kælderen kan ryddes. Han vil desuden skrive til Henrik vedr. Danfoss. 

Velfac skulle være kommet den 26. november, men brændte Franziska af. De kom i stedet den 27. 

november. Efterfølgende har Franziska mailet os deres rapport og de bemærkninger, hun selv havde.  

Vi kører en sag med forsikringen vedr. vandskaden i kælderen, hvorvidt det er en synlig eller skjult skade. I 

den forbindelse var det vanskeligt at se i kælderen pga. manglende lys ved Miras kælderrum. Franziska 

undersøger om vi kan få det lavet som en omkostningsgørelse efter bilag fx gavekort. 

Sparepærer bliver efterhånden udskiftet med LED-pærer. 

Gunvor er kommet med en idé om at sætte ting til låns fx glas, tallerkener og lign. Ligeså snart,  Franziska 

har fundet en reol, vil vi offentliggøre ideen. 

e. Datoer for bestyrelsesmøder og GF i foråret 2015 

Vi holder et kort møde ifm. drinks den 23. januar. Ellers onsdag den 25. februar, torsdag den 26. marts, 

onsdag den 29. april. GF bliver mandag den 11. maj. Mürsch kan godt. Datoerne er på hjemmesiden og 

bliver skrevet i jule-hilsen, som Hanne laver. 

2. Sager til drøftelse 

a. 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. 

 Silikone på vinduer. 

 Rydde op i kælderen. 

 Rensning af kælderventilation. 

 Plan for cykelskurene, så støtteben kan stå fast.  

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

http://www.bolius.dk/video/vis/saadan-faar-du-varme-i-radiatoren-igen-20/
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3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Viceværterne skal have lønforhøjelse pr. 1. januar 2015 med 5 kr. i timen. Lønnen er nu 165 kr. i timen. 

b. Gensidig orientering 

Intet til referat. 

4. Eventuelt 

Intet til referat. 
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