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GODKENDT 

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

onsdag den 9. september 2015 
Tilstede: Lars Lidsmoes, Thomas Styrk, Ton Rouw og Hanne Krogh (referent).  

Lennart Høy var tilstede under pkt. 1.a. og Franziska Regenfuss under pkt. 1.b. 

1. Sager til beslutning 

a. Facade- og vinduesrenovering 

Vi havde inden mødet fået endnu et tilbud fra PWJ. Tilbuddet er billigere end Logik & Co, men vi havde  

nogle spørgsmål, som Lennart vil gå videre med til dem. Vi hælder dog mere mod Logik & Co, men har brug 

for, at de uddyber nogle ting.  

Vi ønsker, at facaden får en ensartet overfladebehandling. Når vi alligevel har stillads, bør der kigges på 

brandmuren på taget.  

Det er væsentligt, at vi overfor GF kan argumentere for, hvorfor vi vælger, som vi gør. 

b. Planlægning af arbejdsdag den 12. september 

Vi bliver 19 voksne og ni børn. Vi venter med at købe ind til selve dagen, da vi har nogle drikkevarer tilbage 

fra GF. 

Natalia, Daniel og Thomas får en mail fra Hanne om, at de skal pudse vinduer på for- og bagtrapper inden 

uge 42. De skal give Franziska besked, når opgaven er udført. Anne Marie har allerede fjernet ukrudt på 

noget af fortorvet. 

Hanne sender besked til Mürsch, når arbejdsdagen er overstået, med oversigt over, hvem der deltog. 

Da referatet er skrevet efter arbejdsdagen, er der nedenfor en oversigt over opgaver vi nåede: 

 Manual med billeder over, hvordan varmtvandsanlægget fungerer og hvad Franziska ellers laver. 

Ton har sendt billeder til Henrik, som har en vejledning, hvor Henrik putter billederne i. 

 Tjek/sortere/katalogisere maling/farvekoder.  

 Rende i nr. 30 ud til søen. Vi talte om, at fliserne evt. kunne hæves.  Afventer. Vi skal have en snak 

med gårdlauget om det. 

 Pudse vinduer i opgangene. Bliver udført inden uge 42. 

 Pudse vinduer i kælderen. 

 Støvsuge kælder og tørre rør af. 

 Vask af vægge + gelænder på bagtrapper. 

 Spartle huller på fortrapper + pletmale. 

 Silikone på vinduer. Ikke nødvendigt i år. 

 Rydde op i kælderen inkl. genbrugsstation. 

 Hvidte kælderen. Afventer. 

 Rensning af kælderventilation. Afventer 

 Plan for cykelskurene, så støtteben kan stå fast. Afventer. Burde vel egentlig ske efter aftale med 

gårdlauget. 

 Oprydning i cykel- og skraldeskure. 
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 Fastgøre lampe i nr. 28, 5. sal. 

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

Iben havde bagt et skøn æblecrumble med flødeskum til kaffen og Åsa og Maria lavede grillede kyllinger 

med rodfrugter og valnødde-aioli – helt forrygende. Det var endnu en succesfuld dag/aften. 

 

Da Franziska var til mødet, bad vi hende om at indhente tilbud på sensorlys i bordtennisrummet. 

Der kan ikke gøres noget ved lys over kældertrappen ved Åsa og Marias soveværelsevindue. De må købe et 

lystæt rullegardin. 

Natalia har haft vand i køkkenskabet efter rensning af faldstammer. Franziska arbejder videre med sagen. 

Evt. ny VVS´er kan kobles på sagen. 

 

Hanne kontakter Henrik for at høre om status på trykdifferenceventil til varmeanlægget. 

 

Hanne kontakter Ken, Beboerforum for kontaktdata på ny elektriker. Vi har fået kontakt med en VVS´er fra 

Øens VVS Teknik. Hanne har talt med deres adm.direktør og bedt Franziska kontakte ham. 

2. Sager til drøftelse  

3. Sager til orientering 

a. Hvordan gik gårdfesten den 5. september? 

Det var en god eftermiddag/aften med afslappet stemning. Kagekonkurence, sumo-brydning, grill buffet og 

dans til band. De fleste var fra os og Prangerhuset samt et par enkelte andre. Det foregik nede i vores 

kælder pga. regnvejr. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Ton har udbetalt penge til Ulla for løvrive og Franziska ifm. arbejdsdag. 

c. Gensidig orientering 

Det kniber for nogle at fjerne deres gratisaviser ovenpå på postkasser i nr. 30. Vi nævner det i næste 

nyhedsbrev, som ikke udkommer denne gang. 

I nyhedsbrevet skal vi også henstille til, at beboerne kontakter Franziska i hendes telefontid mellem kl. 8-9 

og ikke på alle mulige tidspunkter. 

Vi vil invitere Franziska med til næste møde, hvor vi skal tale forventninger mellem hende som vicevært og 

bestyrelsen. 

4. Eventuelt 

Intet at referere. 

16-09-2015/HK 

 


