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GODKENDT 

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

onsdag den 15. juni 2016 
 

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

Afbud: Ton Rouw. 

1. Sager til beslutning 

a. Opfølgning på GF den 2. maj. Vi tager udgangspunkt i referatet, men bl.a. snerydning i fremtiden  

Vi tager udgangspunkt i vores nuværende snepamplet, hvor ugerne rykker 6 uger. Man er ansvarlig for at 

rydde sne en bestemt uge efter skemaet. Den efterfølgende uge giver man videre til den næste i skemaet 

og er på den måde back-up. Hvad der bliver lavet af individuelle aftaler, er bestyrelsen ikke involveret i. Folk 

skal dog vide, at den enkelte selv er forpligtet til at melde indkomst til Skat. Det vil koste 500 kr. pr. dag i 

bøde, hvis man ikke rydder. Det betyder 3.500 kr. pr. uge. Det kan mærkes. Beløbet bliver opkrævet af 

Mürsch. Thomas vil lave udkast til ny pamplet. Hanne mailer Word-dokument til ham. Vi vil introducere 

snepampletten på arbejdsdagen. 

Ton bedes snakke med Etienne og Elina om sne og arbejdsdag i forhold deres lejere. 

Ellers synes vi ikke referatet gav anledning til opfølgning. 

2. Sager til drøftelse 

a. Facade- og vinduesrenovering – noget nyt? 

Lars har talt med Franziska, som har haft kontakt med Lynge Byg. De vil sende et tilbud til Franziska. For 

bestyrelsen er det væsentligt, at Lennert bliver inddraget i mulige tilbud. Vi holder fast i udbedring af lyn på 

facaden og vinduer, som kræver særlig opmærksomhed. Lynge Byg kom nemlig med bemærkninger til 

skiferplader under vandnæser. Det har andre firmaer ikke bemærket. Natalia kigger på hendes skiferplader. 

Efterfølgende har Natalia meddelt, at der er ikke noget at se på hendes skiferplader. 

b. Altanprojekt i Prangerhuset. Opfølgning fra møde med repræsentanter fra Prangerhuset den 25. maj 

samt mail fra Ton den 31. maj vedr. klage til Københavns Kommune 

 

Nu er altaner på Halmtorvet nr. 26 sat op. Umiddelbart ser bestyrelsen ingen problemer i disse. En smule 

omkring lysindfald pga. den matteret læskærm. På den anden side er den rar at have i forhold til indkig. 

Bestyrelsen via Hanne vil maile dette til Steen fra Prangerhuset.  

 

c. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen den 4. september 2016 

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

Ton har sendt billeder til Henrik i 2015, som har en vejledning, hvor Henrik putter billederne i. Det er 

dog ikke gjort endnu. 

 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. Gårdlauget har den 12. maj i en mail til Hanne tilkendegivet, at de vil se på 

problemet evt. vha. en drænløsning. 

 Pudse vinduer i opgangene. (Denne opgave er oplagt til dem, som ikke deltager i selve dagen). I den 

forbindelse talte vi om sikkerhed. Kunne det være en idé med en sele? Det vil Lars tale med 

Franziska om. 

 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? 

Ulla har hørt, at Gårdlauget muligvis har gang i dette. 

 Oprydning i cykel- og skraldeskure. 

 Fjerne ukrudt på fortovene. 

 Klippe Arkitektens Trøst. 

 Plante ny klematis foran nr. 28. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

3. Sager til orientering 

a. Ferieafholdelse bestyrelsen 

Ton: 16/7-30/7 

Natalia: 29/6-8/7 

Lars: 29/6-25/7 

Thomas: 14/7-8/8 

Hanne: 2/7-24/7 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

c. Gensidig orientering 

Thomas kunne fortælle, at det endelig er lykkedes at få penge fra forsikringen, for hans vanskade tidligere 

på året. 

Hanne har svaret på en mail fra en beboer vedr. utryghed omkring bagdørene står åben i sommerperioden. 

Det skal nævnes i nyhedsbrevet. 
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Gårdlauget har fået en hjemmeside http://www.skomager-karreen.dk/ Her kan bl.a. læses referater og lign. 

Vil blive nævnt i nyhedsbrevet. 

ABF har udskrevet en konkurrence, hvor man kan blive årets andelsboligforening og vinde et års gratis 

medlemskab af ABF. Det eneste man skal gøre er at fortælle ABF, hvad der gør vores forening til en sund og 

veldreven andelsboligforening. Der er svarfrist den 29. september. Hanne laver et udkast til nominering. 

4. Eventuelt 

Intet at referere. 
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