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GODKENDT 

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

onsdag den 29. april 2015 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Lars Henrik Thomsen, Thomas Styrk og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Marianne Black. 

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af GF den 11. maj. I bedes medbringe GF-materialet, så gennemgår vi det og aftaler, hvem 

der gør hvad. 

Vi køber ind søndag den 10. maj kl. 19. Samtidig stiller vi borde op. Vi aftaler her, hvem der skal hjælpe Åsa 

og Maria med at hente mad. 

Under middagen tager Lars ordet for at takke Franziska, for det store arbejde hun udfører for foreningen.  

Hanne byder velkommen, vi tager en præsentationsrunde og får valgt dirigent og referent. Hanne læser 

beretningen højt og Thomas vil bl.a. uddybe vores omlægning af lån. Rent strategisk bør det måske først 

være under pkt. 4 – godkendelse af budget? Til dette møde, havde Thomas udarbejdet et skema vedr. 

besparelser ved omlægning af lån. Det skal ses i lyset af, at vi beder om en huslejestigning. Vi drøftede en 

del, hvilket signal vi ønsker at sende. Vi står overfor nogle store vedligeholdelsesopgaver. Priserne vil stige 

og allerede nu har vi driftsunderskud. Samtidig har pengene det bedst i beboernes lommer, men vi skal 

være økonomiske ansvarlige. Der var forskellige holdninger til, om vi drypvis skal sætte huslejen op eller 

tage en rimelig luns, så der ikke kommer boligstigning de næste år. Det er vigtigt, at vi har vores 

argumenter på plads. Vi har i dagsordenen lagt op til en stigning på 4,6 %, men det kan være den skal være 

lavere. Thomas har efterfølgende udarbejdet et skema med konkrete tal på stigning i boligydelse kontra m2 

. 

Lars vil knytte nogle kommentarer om ejendommens klimaskærm under pkt. 4 – budget. 

Mürsch plejer at gennemgå årsrapport og budget. Ton sidder ved hans side og kan supplere bl.a. vedr. 

fastholdelse af bufferen. Det er vigtigt at tilkendegive for GF, at der ingen dumme spørgsmål er.  

Da referatet blev skrevet, er der ikke indkommet forslag fra beboerne. Bestyrelsen har forslag til nogle 

vedtægtsændringer, som Hanne og Ton fremlægger. 

Det er ikke lykkedes at finde nogle som vil stille op til bestyrelsen. Vi ser på GF, hvordan det går.  

Thomas fik carte blanche til at gå videre til Mürsch med omlægning af lånene. Vi anbefaler 2 %. 

Da Marianne ikke kommer til GF, har vi brug for at få hendes underskrifter på årsrapport og regnskabs-

protokollater.  
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b. Vedligeholdelsesplan/skift af vandnæser – opfølgning på eksperthjælp 

Lars har efterfølgende holdt et møde med sin kollega Lennart, der er tømrer. Han vil gerne repræsentere os 

overfor håndværkerne, dvs. holde snor i processen for os, forholde sig kritisk til de tilbud vi indhenter og gå 

en runde med håndværkerne, når renoveringerne er gennemført. Lennart tager selv kontakt til Franziska. 

En forbedret udgave af tilstandsrapporten ligger nu på hjemmesiden. 

Vi har stadigvæk ikke talt om at udarbejde et decideret dokument med vores vedligeholdelsesplan. 

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. Opfølgning fra Danfoss. Noget nyt? 

Franziska kontakter Anders med henblik på at skifte en trykdifferenceventil.  

b. GF i Gårdlauget den 26. marts og 16. april 

Lars kunne fortælle, at der er kommet ny gartner og man vil gerne oprette et Børnegårdlaug. 

Efterfølgende har Hanne spurgt Franziska, som kunne fortælle, at den nye formand hedder Klaus Lokmann 

Knudsen, Gasværksvej 29, 2.th. 

Projekt Stjerneradio har fået området ovre ved den røde mur ud af Gården og påbegynder byggeriet 
snarest. Det skal stå færdigt i slutningen af august. 
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c. Klager over støj 

Vi skal præcisere overfor vores beboere, at bestyrelsen kun kan gå ind i klager, hvis vi får en skriftlig 

henvendelse med konkrete fakta om hvad og hvornår. 

c. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

I forbindelse med forberedelse til GF har Ton kigget udgiftsmappen igennem. Det er væsentligt, at der er 

dokumentation ved fx ekstra timer for Franziska. Dette kan gøres ved at lægge en mail ved regningen om, 

at bestyrelsen er indforstået med dette. 

d. Gensidig orientering 

Der savnes bat ved bordtennisbordet. Den nye bestyrelse vil indkalde til event for børn og voksne med 

bordtennis og fælles spisning. 

4. Eventuelt 

Intet til dette punkt.      

10-05-2015/HK 


