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GODKENDT 

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

onsdag den 21. september 2016 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Thomas Styrk, Henrik Nordentoft (under pkt. 1.b.), Franziska Regenfuss 

(under pkt. 3.a.) og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Natalia Linneberg. 

1. Sager til beslutning 

a. Snepamplet – hvornår skal den sættes op i kælderen? 

Omkring efterårsferien. Thomas har printet den i A3 til kælderen og alle andelshavere får den i postkassen. 

Det var ikke alle der var tilstede på arbejdsdagen. Den bliver også lagt på hjemmesiden. Alt dette sørger 

Hanne for. 

b. Skal vi have ForsynOmeter til at kontrollere vores forbrug af vand og varme? 

Henrik var inviteret med til mødet, hvor han på iPad viste os, hvordan ForsynOmeter kan anvendes. Selv om 

man tager højde for temperatursvingerninger, kan programmet vise det reelle og forventede forbrug. Vores 

anlæg har kørt godt, men målet er at spare energi og gerne modtage bonus fra HOFOR. 

Vi besluttede at få ForsynOmeter. Hanne giver Henrik besked. Vi forventer, at Henrik vil være primus motor 

og holde øje med alarmer. Vi vil invitere Henrik om et års tid, så vi kan høre om vi har fået noget for 

pengene. Vi kunne evt. lave et indslag på fx GF, hvor man får tips & tricks til at holde øje med om toilettet 

løber, at der er mere varme i toppen af radiatoren end i bunden og lign. 

2. Sager til drøftelse 

a. Altaner i Prangerhuset. Hvordan skal opfølgningen være?  

Vi vil gerne have input fra beboerne om, hvordan de oplever altanerne. Hanne vil spørge Natalia om hun vil 

lave en survey monkey med få lukkede spørgsmål. Så har vi et bedre grundlag at gå videre med til Pranger-

huset. 

c. Evaluering af arbejdsdagen den 4. september 2016 samt fremtidige opgaver 

Det gik godt. Det skal nok være et bestyrelsesmedlem, som har det overordnede overblik over opgaver, så 

Franziska kan være mere udførende. Franziska havde lavet en sjov quiz, som løb af stablen til kaffen med 

Pelles hjemmebagte kage.  

Åsa og Maria havde i år lavet Rendang Daging – indonesisk kalvekødsgryde med masser af krydderier og 

kokosmælk. Salat af tomat, grapefrugt og lime. Indonesisk pickles og krydderurtesalat. Vi sad i bordtennis-

rummet pga. vejret. 
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Nogle kunne godt tænke sig, at der var opgaver, som specielt børnene kan udføre. Vi vil i beretningen til GF 

bede beboerne om at komme med ideer til, hvilke opgaver det kunne være. 

Vi nåede nedenstående opgaver. Dem som er i kursiv er ikke løst i år. 

 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. Der er lagt tre faskiner ned på Gårdlaugets arbejdsdag den 17.-

18. september 2016.  

 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/rose foran nr. 28. Der er gjort klar til dette.  

 Lave mad til arbejdsdagen. 

 Købe ind fx drikkevarer. 

 Male sokkel på huset. 

 Slibe og male fenderlister og balustre. 

 Finslibe og male fordøre. 

 Slibe og oliere træliste ved for- og bagdøre. 

 

3. Sager til orientering 

a. Vinduesrenovering 

Franziska og Lars gav en status. De bliver hurtigere færdige end alle havde regnet med.  
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Noget maling er røget af glaslisterne (lodrette vandnæser). Der er revnet en rude hos Stine. Det påtager 

håndværkerne sig. 

Vinduerne på 5. sal er i meget dårlig stand med alvorlige rådskader. Der er forskellige muligheder, dermed 

også forskellig pris – 9.500 kr., 15.000 kr., 22.500 kr. Vi har efterfølgende valgt den billige løsning. Vi havde 

nogle drøftelser på arbejdslønnen, som er en fast pris. Det giver anledning til, at vi skal forhandle dette, når 

nr. 28 skal udbedres. 

Vi skal også blive bedre til at forventningsafstemme med Franziska i forhold til, hvad hendes opgave er, når 

der kommer håndværkere. Alt ekstra arbejde skal aftales med bestyrelsen. En idé kunne være, at Hanne 

afholder MUS med Franziska og Marie – gerne inden deres ferie den 25. oktober.  

Løn til viceværter har vi talt om på bestyrelsesmøde den 26. november 2014.  

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Hanne havde en regning med fra arbejdsdagen på 504,50 kr. Desuden er der udbetalt 1.050 kr. til Åsa og 

Maria for maden på arbejdsdagen. 

c. Gensidig orientering 

Lars har haft låsesmed fra hælebaren på Istedgade. Han mente ikke, at vores låse er forsikringsgodkendte. 

4. Eventuelt 

Intet at referere. 
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