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GODKENDT 

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

mandag den 24. august 2015 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Thomas Styrk og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Ton Rouw. 

Der kom et ekstra punkt på – pkt. 2.b. 

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af arbejdsdag den 12. september 

Til vores næste møde den 9. september skal vi tænke over arbejdsopgaver – også til de andelshavere, som 

ikke kan komme på selve dagen, men som ønsker opgaver. Åsa og Maria vil gerne stå for maden igen. 

Vi vil invitere Franziska til vores næste møde. Hanne sørger for dette. 

Hanne sender invitationer ud via mail og Lars nævner det i nyhedsbrevet.  

b. Facade- og vinduesrenovering 

Lennart har forsøgt at indhente et par yderligere tilbud. En mødte ikke op og en anden vendte aldrig 

tilbage. I den kommende uge har Lennart yderligere kontakt med en håndværker. Vi kan muligvis få hjælp 

fra Beboerforum – se under pkt. 3.a. 

Logik & Co er ikke til at forhandle pris med. Det koster det, som tilbuddet lyder på.  

Vi kan vælge at dele opgaven i flere dele. Lennart vurderer, at lynene på facaderne er presserende. Det 

skyldes evt. dårligt facadearbejde eller altanerne er for tunge, så facaden ”sætter sig”. Vinduerne er fra 

1998 og kan holde ca. 25 år. Aluminiumslisterne vil give os fem år mere. 

Lars inviterer Lennart med til mødet den 9. september. 

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. 
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 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, Daniel og Thomas har allerede tilkendegivet, at de ikke kan deltage på arbejdsdagen, så vi skal 

huske opgaver, til dem som ikke kan deltage. Spørge Franziska den 9. september, hvis hun kan komme. 

 

b. Affald – genanvendelsespuljen til sortering  

Der var en annonce i Vesterbro Bladet, hvor Københavns Kommune har afsat 500.000 kr. til forsøg med 

udvikling af nye affaldsløsninger og måder at øge genanvendelsen hos københavnerne. Puljen støtter 

projekter, som gør det nemmere og mere effektivt at sortere husholdningsaffald og øge genanvendelsen.  

Bestyrelsen vil gerne opfordre interesserede i foreningen til at benytte sig af muligheden, hvis man har 

gode ideer. Ansøgningsmateriale og kriterier kan findes på http://www.kk.dk/meresortering Vi skriver om 

det i nyhedsbrevet. 

3. Sager til orientering 

a. Hanne har været til fyraftensmøde hos Beboerforum vedr. optimering af driften af boligforeninger 

Beboerforum hjælper gratis boligforeninger med at finde uvildige rådgiver. Mødet handlede om 

foreningers drift, vedligeholdelse, tilskudsmuligheder m.m. 

Beboerforum havde taget udgangspunkt i vores forening og kom med ideer til, hvor vi kunne sætte ind. 

Hanne mailer oversigten til bestyrelsen. Bl.a. skal vi være opmærksomme på, at hvis vores altanlån er lavet 

med individuelle gældsbreve, kan den enkelte andelshaver trække renterne fra. Thomas spørger Mürsch 

om dette. Svaret fra Mürsch er: Det kan desværre ikke lade sig gøre. Det er foreningen der er debitor for 

lånet. Ikke andelshaverne. Ordninger med gældsbreve har tidligere været forsøgt, men er underkendt af 

Skat. 

Beboerforum har også givet os nogle spartips på el, varme og vand. De lægges på hjemmesiden og nævnes i 

nyhedsbrevet. 

Hanne foreslog, at Lennart kunne kontakte Beboerforum i forhold til at finde et firma, so  kan give tilbud på 

vedligeholdelsesopgaver. 

Desuden ønsker vi at få kontaktdata på en anden VVS´er. Lars er ikke helt tilfreds med Anders´s arbejde. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Ton har udbetalt 500 kr. til Henrik, som tilskud til bordtennisbordet. 

http://www.kk.dk/meresortering
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c. Gensidig orientering 

Den 1. september overtager Andreas Plesner Brandrup Kims lejlighed. Hanne inviterer ham til at mødes 

med bestyrelsen den 9. september kl. 19. 

4. Eventuelt 

Intet at referere     

04-09-2015/HK 


