
Nyhedsbrev fra bestyrelsen maj 2016 

Opsamling på Generalforsamlingen 
Bestyrelsen takker for det store fremmøde og engagement på generalforsamlingen. Vi er gået videre med 

den bekymring, som blev rejst på generalforsamlingen, om altaner i Prangerhuset. Bestyrelsen har holdt 

møde med repræsentanter fra Prangerhuset og fremsat disse bekymringer. De har fået bygge- og 

konstruktionstilladelse. Altanerne på Halmtorvet 26 får en matteret skærm, som afskærmning til naboerne 

i Viktoriagade. Skærmen vil muligvis tage meget lys. Vi fik aftalt, at vi senere på sommeren vil kigge på, hvor 

stor påvirkning skærmen har på sollyset i Viktoriagade og eventuelt overveje alternative muligheder i dialog 

med Prangerhuset. Vi orienterede dem om, at der er blevet sendt en formel klage fra tre lejligheder i nr. 30 

til kommunen. Prangerhusets repræsentanter formodede, at Københavns Kommune havde styr på 

processen. Vi afventer, hvad kommunen siger. Vi har aftalt med beboerbestyrelsen i Prangerhuset, at 

mødes igen sidst på sommeren og evaluere den første tid med altaner. Desuden er der blevet aftalt at 

udveksle altanordensregler. 

Ny bestyrelse i A/B Viktoria 28-30 
Bestyrelsen har afholdt det første møde efter generalforsamlingen og er nu konstitueret som følger: 

 Formand og kontakt til viceværterne: Hanne Krogh 

 Næstformand: Lars Lidsmoes 

 Kasserer og bestyrelsens kontaktperson til administrator: Ton Rouw 

 Bestyrelsesmedlem og suppleant til kassereren: Thomas Styrk 

 Bestyrelsesmedlem og forfatter af nyhedsbrevene: Natalia Linneberg 

 1. suppleant: Andreas Plesner Brandrup  

 2. suppleant: Daniel Tafdrup 

Bestyrelsesmøder i 2016   
Bestyrelsesmøderne i efteråret er planlagt til følgende datoer:  

 Onsdag den 15. juni 

 Onsdag den 24. august 

 Onsdag den 21. september 

 Onsdag den 12. oktober 

 Onsdag den 23. november 
 
Alle møderne bliver afholdt på Café De Fire Årstider kl. 19.30 til 21.30. 

Arbejdsdag i foreningen  
Traditionen tro indkalder bestyrelsen alle andelshavere til en fælles arbejdsdag i september. I år bliver det 
søndag den 4. september kl. 13 – 17. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en produktiv og hyggelig dag 
med alle jeres naboer.  

Urtebed i gården  
Vi søger en afløser til urtebedet, efter Marianne har taget sig af det i et par år. Bestyrelsen vil gerne give 
tilskud til blomsterfrø og urter. 
 
De bedste hilsner fra bestyrelsen Ton, Thomas, Lars, Natalia, Andreas, Daniel og Hanne 


