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GODKENDT 

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

onsdag den 25. februar 2015 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Lars Henrik Thomsen, Thomas Styrk, Franziska Bang Regenfuss (under 

pkt. 1.c.) og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Marianne Black. 

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af GF den 11. maj. Bl.a. er Ton og Lars H. på valg. Evt. nedsættelse af ad hoc gruppe, som 

skal kigge vedtægterne igennem – der er kommet nye standardvedtægter fra ABF – se link 

http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/abfs-standardvedtaegt/ 

Vi går efter samme koncept som de foregående år. Lars sørger for at booke lokale og spørger Bente om hun 

vil lægge lejlighed til børnene. Hanne spørger Åsa og Maria om madlavning. Ton eller Lars sørger for 

børnepasning. 

Efterfølgende har Carolien givet tilsagn om børnepasning med en veninde og Åsa sagt ja til at lave mad til 

de voksne. 

Hanne sørger for indkaldelse, som skal sendes ud senest den 27. april. Ton kopierer. Ton kigger regnskab 

igennem inden han sender det til resten af bestyrelsen. I den forbindelse havde vi en drøftelse om bufferen 

skal sættes ned, som på nuværende tidspunkt er på 17 mill. kr. Vi afventer beslutningen til næste 

bestyrelsesmøde.  

Efterfølgende har Mürsch bedt os om at komme med en beslutning tidligere. Hanne sender en mail rundt. 

Thomas stiller op som bestyrelsesmedlem i stedet for Lars H., som så stiller op som suppleant. 

Ton og Hanne sætter sig sammen og kommer med udkast til nye vedtægter udfra de nye standard-

vedtægter 

b. Vedligeholdelsesplan – opfølgning fra møde den 26. november 2014 

Vi drøftede om vores fleksible dokument skulle være bagudrettet eller mere tage udgangspunkt i, hvad vi 

står overfor at få lavet. Det var vi ikke helt spidse på.  

Beslutningen blev, at Lars med udgangspunkt i klimaskærmsrapporten fra Bang og Beenfeldt – se 

hjemmesiden http://www.abviktoria28-30.dk/regler kigger den igennem til næste bestyrelsesmøde og 

kommer med et udkast til vedligeholdelsesplan. 

c. Sidste nyt fra Franziska 

Gitre for at undgå rotter er sat op til ca. 600 kr. 

http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/abfs-standardvedtaegt/
http://www.abviktoria28-30.dk/regler
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I klimaskærmsrapporten foreslås skift at bundglaslister sammen med vandnæserne samt forsejling. Den 

sagkyndige anbefalede, at vi fik tre tilbud. Franziska beder Logik & Co uddybe deres tilbud. Lars H. indgår 

sammen med Franziska og Marie i at indhente yderligere et par tilbud. 

Til foråret bliver brøndene renset sammen med faldstammer. Det bliver en tilbagevendende begivenhed, 

som skal fremgå af budgettet. 

Lys i kælderen er lavet sammen med Franziskas støvsuger. 

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. 

3. Sager til orientering 

a. Salg af nr. 30, 4.tv. og nr. 28, 4.th. 

28, 4.th. er endnu ikke solgt og nedsættelse af bufferen kan få indflydelse på dette – se desuden pkt. 1.a. 

Ifølge lov om nøgletal skal de også forelægge på den enkelte lejlighed. Vi er i tvivl om Mürsch lægger disse 

tal ind. Ton spørger ham. 

b. Opfølgning fra Danfoss 

Vi har en velfungerende varmecentral. Lars følger op med Henrik om der mangler en sensor i tilbuddet fra 

Danfoss. 

c. Hjemmesiden 



 3 

I midten af februar var hjemmesiden ”nede” da udbyderen skulle lave nogle opdateringer. Endnu en gang 

lykkedes det Lars H. at fixe det, men cms-systemet skal opdateres og vi har til den 31. marts. Lars H. håber 

på han løser det, men der er opbakning fra bestyrelsen til at købe ekstern hjælp, hvis Lars H. ikke kan. 

d. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Franziska gav nogle tal til Ton med henblik på budgettet. 

e. Gensidig orientering 

Vi har fået et forslag fra Valde på vegne af flere børn, om der må stå et bordtennisbord i det store 

kælderrum under nr. 30. De ønsker også et økonomisk tilskud. Vi besluttede at give 500 kr. til det gode 

initiativ og Lars giver Valde besked om, at forslaget er imødekommet. 

Dørlukkeren i nr. 30 er knækket. Den er efterfølgende blevet udskiftet. 

Vi vil rydde kælderen den 12. marts kl. 17.15, som nævnt i nyhedsbrevet i november. Vi nævner det igen. 

Franziska fortalte, at nogle beboere fra gården har ønsket en ekstraordinær GF i Gårdlauget med henblik på 

at få brugsret over 21,5 m2 til ”Projekt Stjerne Radio”. Gårdlauget er for projektet, men det er bestyrelsen, 

som indkalder til GF. Det bliver desværre samme dag, som vi har bestyrelsesmøde (den 26. marts) og vi har 

ikke mulighed for at rykke datoen for vores møde. Bestyrelsen bakker Franziska op. 

4. Eventuelt 

Vi talte om julefrokosten, hvor vi til næste år vil vælge et sted med mindre støj, så vi alle kan tale sammen 

og et billigere sted, så der er råd til mere vin  
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