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GODKENDT 

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

mandag den 23. januar 2017 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Daniel Tafdrup og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Natalia Linneberg og Andreas Plesner Brandrup. 

1. Sager til beslutning 

a. Vinduesrenovering til foråret. Tilbud fra Trio Træ, som Ton har mailet den 13. januar 

Trio Træ starter den 8. maj i nr. 28. Samme dag som vi har GF. Så har vi mulighed for at fortælle om 

arbejdet. Vi vil forinden udgive et nyhedsbrev med mere konkrete informationer om arbejdet. Ton vil 

undersøge med Michael omkring velfærdsforanstaltninger. Franziska har tilbudt sig igen med lån af toilet. 

Denne aftale skal vi have præciseret. Daniel vil blive kontaktperson mellem bestyrelse og Franziska. På 

bestyrelsesmødet den 19. april vil vi aftale, hvad der skal tjekkes/forventes af Franziska.  

Vi skal have hørt Franziska, om hun har bedt om et tilbud på at tætne vinduerne med silikone i nr. 30.  

Lennart har repareret vinduet hos Stine og afleveret tegningerne over facaden til Franziska. 

b. GF den 8. maj 

Mürsch har sagt god for datoen. Åsa og Maria vil lave mad. Vi vil leje lokalet i Prangerhuset. Efterfølgende 

har det vist sig, at lejen er hævet, men vi fastholder stedet. Gunvors mor Marianne har også efterfølgende 

sagt ja til børnepasning. 

c. Henvendelse fra ABF vedr. video-dokumentation af GF 

På baggrund af, at vi er kåret som Danmarks næstbedste andelsboligforening, er ABF blevet optaget af, 

vores måde at afholde GF på. De vil gerne sende en video-journalist, der skal optage børnepasning og 

madlavning. Det er vigtigt for os, at der ikke bliver optaget lyd fra selve det formelle under GF. Hanne taler 

med ABF. Andelshaverne vil blive informeret om projektet inden.  

d. Julefrokost den 17. februar 

Vi vil starte med en drink på Café Dyrehaven kl. 18. Herefter er der bestilt bord på Restaurant Bodil kl. 

19.30. Hanne sender mail ud til alle om melde til.  

Efterfølgende er der afbud fra Natalia, Franziska og Marie. 

2. Sager til drøftelse 

a. Forretningsgang vedr. at gå ind i folks lejligheder. Jf. mail-korrespondance den 22. december 2016 og 

mail fra beboer, som Hanne har mailet den 18. januar 2017 til bestyrelsen 
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Der skal samtykke til før man kan gå ind i folks lejligheder. Vi blev enige om, at nøglerne til alle lejligheder 

skal væk fra ejendommen. 

 

Hanne taler med de involverede parter. 

 

b. Ophold i kælderen 

 

Der har været en bekymring om børnenes ophold i kælderen. Her spiller de zombie og paintball. De skal 

selvfølgelig rydde op efter sig. Lars har styr på dem. 

 

c. 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). 

 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. 
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 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. Opfølgning på punkter fra møderne den 23. november og 19. december 2016 – vi tager udgangspunkt i 

referaterne 

Henriks kig på radiatorerne. Hanne har sendt ham en mail den 12. december. Lars vil følge op på dette.  

Hanne sender en mail til Steen fra Prangerhuset med mulige datoer for en evaluering af altan- og gårdmiljø. 

Efterfølgende er mødet aftalt til den 22. marts kl. 20. 

Ton sender mail til Ulla og Franziska for at høre til udgifterne vedr. julearrangementet. 

Ton kigger tilbuddet fra revisor igennem. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

c. Gensidig orientering 

Hanne  vil gerne deltage i ABF arrangement vedr. ny overdragelsesaftale. Det koster 385 kr. Det blev 

bevilget. Kurset er efterfølgende overtegnet. 

4. Eventuelt 

Intet at referere. 
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