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GODKENDT 

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

onsdag den 23. november 2016 
Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Thomas Styrk og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Natalia Linneberg. 

1. Sager til beslutning 

a. Vinduesrenovering til foråret 

Vi regner med, at denne reparation skal holde i ti år. Vi har to tilbud, hvor der er 25.000 kr. i forskel. Vi 

drøftede længe, hvilket tilbud vi skal tage imod. Det billigste behøver ikke at være det bedste. For første 

gang, var vi delt i bestyrelsen og vil indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde på lørdag kl. 12 i gården, 

hvor Daniel deltager. Andreas havde desværre ikke mulighed for at komme. 

Efter mødet i lørdags besluttede vi at tage imod tilbuddet fra Trio Træ. Ton skriver til dem og til Bjarne og 

Lennart  og takker for arbejdet i nr. 28 og håber på, at vi stadigvæk har en aftale med opgaven på 5. sal. 

b. Datoer for bestyrelsesmøde i foråret 2017 inkl. GF 

På grund af tidspres udskyder vi punktet, men vælger at holde møde den 19. december 2016. 

c. Julefrokost den 20. januar 2017 

På grund af tidspres udskyder vi punktet til den 19. december 2016. 

d. Henvendelse fra Henrik vedr. radiatorer, som er forkert indstillede (mail den 31. okt.). Desuden beder 

Henrik os om at kigge på http://www.kk.dk/energispring om vi skal være med i det. Henrik mener vi kan 

spare udgiften til ForsynOmeter 

Vi synes det er et fint opslag Henrik har lavet. Vi kunne godt tænke os, at beboerne kunne kontakte Henrik, 

hvis de havde brug for hjælp til at tjekke deres radiator. Det skulle selvfølgelig være frivilligt. Hanne spørger 

Henrik om han vil stå for dette. 

Med hensyn til Energispring synes vi det er noget ambitiøst. Hvis Henrik har lyst til at være partner og 

mener han har tid og lyst til at løfte opgaven, bifalder bestyrelsen det. Hanne spørger Henrik. 

2. Sager til drøftelse 

a. Fremtidens Andelsbolig 2016. Messe som Hanne har været til den 5. november 2016. Fik tilbud på flere 

ting fx TV, cykelparkering, TagTomat, kompostbude, hønselaug, Ista, faldstammer, brandmateriel, 

revision m.m. Nogle af tingene skal vi måske gå videre med? 

 

Hanne var på podiet i en paneldebat og fortælle om fællesskabet i vores andelsbolig.  

 

Desuden var Hanne rundt ved forskellige boder og høre om diverse tilbud: 

http://www.kk.dk/energispring
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TV: Loven er ændret, så man har større valgmulighed for udbyder. Bestyrelsen kunne fortælle, at mange 

har forskellige løsninger. En mulighed kunne være CromeCast. Forslaget sendt til hjørne. 

 

Cykelparkering: Det vil vi drøfte på GF. 

 

TagTomat, Kompostbude, Hønselaug: Bente har fået pjecen om kompostbude. Vi vil ikke gøre noget ved 

det andet. 

 

Ista: Selvom det er blevet billigere at installere fjernaflæsning, så er det stadigvæk en stor udgift. Vi har 

brug for penge til andre aktiviteter. 

 

Brandmateriel + fjernstyrede røgalarmer: Det må den enkelte andelshaver selv købe. Med hensyn til de 

nuværende røgalarmer, må vi bede beboerne om at lægge dem i Franziskas postkasse med angivelse af, 

hvor røgalarmen er taget fra. Så vil Franziska sætte nyt batteri i. 

 

Revision: Ton har fået tilbuddet fra Redmark. 

 

b. Beboerforum har videresendt et tilbud på forsikring – se mail, som Hanne har sendt videre den 15. nov 

 

Hanne sender tilbuddet videre til Mürsch. Det er gjort den 25. nov., men vi har ikke fået nogen tilbage-

melding fra Mürsch. 

 

c. Altaner i Prangerhuset. Hvordan skal opfølgningen være?  

Hanne sender en mail til Steen om at vi vender tilbage til foråret pga. sygdom i bestyrelsen. 

b. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen, så vi altid har en opdateret liste 

 

En idé kunne være at hyre Operation Dagsværk til nogle af opgaverne. Det blev fremlagt på general-

forsamling i ABF den 5. oktober 2016. 

 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 2016 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). 
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 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. Franziska har plantet 4 stk. roser 

”Coral Dawn”. 

 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. 

 Fjerne tusch fra postkasserne. 

 

3. Sager til orientering 

a. MUS med Franziska den 18. oktober – se referat 

På grund af tidspres udskyder vi punktet til den 19. december 2016. 

Marie er ikke vendt tilbage med dato for hendes MUS. Hanne sender nogle nye til hende. 

b. Rundskrivelse om kastanjetræet, som er lagt i postkasserne udateret 

Desuden har Hanne modtaget en mail fra Bettina i Prangerhuset den 25. okt. Vi forholder os afventende. 

c. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Natalia har haft udgift til vin for 200 kr. 

d. Gensidig orientering 

Der mangler lys i porten. Det er Gårdlauget. 

Det er fremover Sofie man skal kontakte vedr. chipnøgle. Hendes telefonnr. er: 2613 3146. Det skal rettes 

på hjemmeside og velkomstpjece. 

Der er tegnet med tusch på postkasserne. Dem vil vi fjerne på arbejdsdagen. 
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4. Eventuelt 

Intet at referere. 

 

12-12-2016/HK 


