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GODKENDT 

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

mandag den 15. juni 2015 
 

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

Lars havde et ekstra punkt til dagsorden - pkt. 1.e. 

1. Sager til beslutning 

a. Konstituering af bestyrelsen 

Hanne: Formand, hjemmesiden. 

Lars: Næstformand, ansvarlig for nyhedsbreve.  

Ton: Kasserer, kontaktperson til Mürsch. 

Thomas: Bestyrelsesmedlem og suppleant til kassereren. 

Lars Henrik: 1. suppleant og kontaktperson til viceværter, det tekniske vedr. hjemmesiden. 

Gunvor: 2. suppleant. 

Videoerne med Franziska fra YouTube er forsvundet fra hjemmesiden. Lars spørger Ulla og Lars H. kan være 

den tekniske back-up. 

b. Opfølgning på GF den 11. maj. Vi tager udgangspunkt i referatet  

Lars H. spørger Franziska vedr. lys i bordtennisrummet samt skærm over udendørslampe ved kælder-

trappen. 

Vi talte en del om den utryghed der kan være ved, at bagdørene står åbne. Vi synes dog også der er brug 

for fleksibilitet - afhængig af vejr og ugedag. Der er også observeret romaer i gården omkring storskralds-

rummet og flaskecontainerne. Vi vil nævne det i nyhedsbrevet og Hanne tager kontakt til Gårdlauget. Der 

er kommet hængelås på porten. 

Desuden synes vi det var en god GF, men stemningen til sidst påvirkede, at nogle ikke kom frem med deres 

synspunkter. Til næste år vil vi overveje, hvorvidt der skal serveres alkohol. 

Ton har rettet vedtægterne til. Dem underskrev vi. Ton scanner dem, så de kan komme på hjemmesiden. 

c. Mødeplan for efteråret 2015, arbejdsdag samt dato for julefrokost 

Det bliver onsdage den 19. august, den 9. september, den 4. november og den 2. december kl. 19.30. 

Arbejdsdagen bliver lørdag den 12. september kl. 13-17 med efterfølgende spisning.                        

Julefrokost bliver fredag den 8. januar 2016. 

d. To henvendelser fra andelshavere – jf. mails af 10. juni 2015 

Den ene henvendelse drejede sig om vedtægtsfortolkning af § 9.1. vedr. skæve døre. Bestyrelsen er enige i, 

at foreningen dækker, dog ikke låse. Daniel har fået besked om dette. 
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Den anden henvendelse drejede sig om bestyrelsens tolkning af husordensreglerne. 

Bestyrelsen har svaret på den konkrete henvendelse. 

e. Blomsteransøgning 

Vi har fået henvendelse fra Ulla om tilskud til at købe blomster for 500 kr. Den blev imødekommet. 

Desuden ønsker Ulla at holde firkanten ved nr. 30s bagdør. Til dette har hun brug for en kost og en grusrive. 

Vi er i tvivl om vi har en kost. Ulla kan kontakte Franziska om dette. 

2. Sager til drøftelse 

a. Vedligeholdelsesopgaver 

Vores rådgiver Lennart har været rundt med Franziska og Esben fra Logik & Co. Sidstnævnte er nu kommet 

med et tilbud på 500.500 kr. Hvis man trækker lynene ud er det 232.000 kr. billigere.  

Vi drøftede længe, hvad vi bør gøre. Konklusionen blev, at vi har brug for et par tilbud mere. Desuden vil 

Lars undersøge med Lennert, hvor længe vores vinduer kan holde. Kan man nøjes med kun at tage de grelle 

vinduer nu? 

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

 

Iben har allerede hængt sedler op. Det er Gårdlauget, som dækker udgifterne. 

 

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. 

 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. 

 

Natalia har allerede tilkendegivet, at hun ikke kan deltage på arbejdsdagen, så vi skal huske opgaver, til 

dem som ikke kan deltage. 
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3. Sager til orientering 

a. Ferieafholdelse bestyrelsen 

Thomas: 19/6-17/7, Lars H.: Uge 28-31, Lars: 1/7-4/7 samt 12/7-1/8, Ton: Uge 28-31, Hanne: Uge 31 samt 

5/10-30/10. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Franziska havde selv regninger, som kan dække de udgifter, der har været til Niels. 

Hanne får dækket 50 % af printerpatroner. Resten af regningen går til udgifter ved GF. 

d. Gensidig orientering 

ABF er begyndt at lave elektroniske nyhedsbreve til bestyrelser. Hanne videresender disse. 

Der er lavet en opdateret telefon- og mailliste over beboerne. Det er internt dokument til bestyrelsen og 

viceværterne. 

Franziska har sendt en mail vedr. fortorvet på Halmtorvet. Efter Distortion har kommunen fejet, hvor 

børsterne har fjernet jorden omkring brostenene. Hun kan kontakte kommunen, men skal ikke bruge 

meget tid på det. 

4. Eventuelt 

Det er muligt at sige nej til, at viceværten lukker sig ind i lejligheder, når man ikke er hjemme. 

Hvis man skal holde fest i gården, har Gårdlauget tidligere indkøbt pavilloner.   

    

04-07-2015/HK 


