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GODKENDT 

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

onsdag den 17. februar 2016 
 

Tilstede: Thomas Styrk, Ton Rouw og Hanne Krogh (referent).  

Afbud: Lars Lidsmoes. 

1. Sager til beslutning 

a. Generalforsamling den 2. maj 

Ton vil booke lokalet i Prangerhuset og spørger Carolien om børnepasning. Hanne spørger Åsa og Maria om de vil 

lave mad. Ellers vil konceptet være det samme, som de foregående år. 

Ton har modtaget årsregnskabet fra Mürsch. Han og Thomas kigger det igennem i første omgang. 

Den offentlige vurdering bliver udskudt til 2018. Vi vil nøje overveje at nedsætte bufferen til fx 15 mill. kr. 

b. Facader og vinduesrenovering til foråret – jf. vores snak den 8. januar 

Lars havde inden mødet sendt nogle inputs, da han havde afbud. 

Vi vil gerne have Lennart til at indhente et nyt tilbud. Det er sætningsskaderne vi ønsker repareret, ingen 

sandkalkning. Blyinddækning skal der kigges på igen. Det er ikke sikkert, det er nødvendigt. 

Hanne beder Franziska om at få Allan (kloak) til at komme med et tilbud. Grunden til han ikke er blevet færdig i 

gården, skyldes frossen jord eller regn. Franziska skal også minde ham om tegninger til kommunen. 

Vi vil så spare op til skift af vinduer om 3-5 år. I mellemtiden må beboerne male vandnæser. Vi har maling i 

kælderen. 

c. Event i bordtennisrummet 

Det bliver den 10. april kl. 14-16. Vi nævner datoen i nyhedsbrevet. På næste møde laver vi invitationen. Vi vil fx 

bede nogle om at bage kage og der bliver serveret saftevand, kaffe og te. 

d. Varmecentral jf. mail fra Henrik den 24. januar 

Vi siger ja til udskiftning af varmestyring og tilhørende varmekomponenter samt trykdifferenceventil. Hanne svarer 

Henrik og beder ham om at bistå med at tjekke, at det bliver lavet ordenligt. 

e. Snerydning i fremtiden 

Franziska ønsker ikke at varetage snerydningen  i næste sæson. Der kunne være forskellige scenarier: Beboerne  

skiftes til en uge hver, en beboer bliver ansat til opgaven (Franziska får 36 timer til opgaven), et eksternt firma til 

enten fast pris pr. sæson eller pr. gang. Vi vil tage punktet op på GF. 

2. Sager til drøftelse  

a. Er der en opfølgning på Franziskas mail vedr. varmemålere den 10. december 2015? 

Efter mødet har Franziska skrevet til Hanne, at de bare fik skiftet deres rør, som var faldet af. 
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Vi talte om vand- og varmeregnskabet og vil nævne det i nyhedsbrevet.  

b. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen 

 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.  Vi skal have en snak med gårdlauget om 

det.  

 Pudse vinduer i opgangene.  

 Pudse vinduer i kælderen. 

 Støvsuge kælder og tørre rør af. 

 Vask af vægge + gelænder på bagtrapper. 

 Spartle huller på fortrapper + pletmale. 

 Silikone på vinduer.  

 Rydde op i kælderen inkl. genbrugsstation. 

 Hvidte kælderen.  

 Rensning af kælderventilation.  

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

 Oprydning i cykel- og skraldeskure. 

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Intet udbetalt. 

b. Gensidig orientering 

Daniel oplever, at der ikke er særlig meget sug i hans emhætte. Det kan tjekkes ved at holde et stykke papir hen 

under, så skulle det suge sig fast.  

Hanne har talt med Marie og Franziska om det. Vi har en serviceaftale med et firma, som kommer til juni. 

I forbindelse med altanbyggeriet på Gasværksvej, har der været indbrud hos en ældre beboer. Det kan man bl.a. 

læse på Gårdlaugets Facebook-side. Den side vil vi også nævne i nyhedsbrevet. 

4. Eventuelt 

Ton har sendt billeder til Hanne efter reparation af nedløbsrør. Dem vil Hanne sende videre til Gårdlauget, da vi har 

brugt 30.000 kr. og der er stadigvæk vand. 
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