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GODKENDT 

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

onsdag den 22. februar 2017 
 

Tilstede: Lars Lidsmoes, Ton Rouw, Daniel Tafdrup, Andreas Plesner Brandrup, Franziska Bang Regenfuss 

(under pkt. 2.a.) og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Natalia Linneberg. 

Vi startede med at tale om, at Daniel har haft indbrud den 21. februar kl. ca. 17. De er kommet ind via 

hoveddøren. Vi vil nævne i nyhedsbrevet om at være forsigtige med, hvem vi lukker ind. Hanne mailer til 

Per Boe-Hansen fra følgegruppen vedr. H17. Vi kunne måske få økonomisk tilskud til indbrudssikring. Vi 

tager punktet på næste gang og Daniel vil undersøge nogle muligheder vedr. sikkerhedsdøre, dobbeltdøre i 

porten, videoovervågning, nabohjælp etc. 

1. Sager til beslutning 

a. GF den 8. maj – planlægning af denne. Hanne har sendt nyt regnskab ud på mail den 17. februar 

Vi nåede ikke punktet så dybt. Ton er på valg og overvejer. Thomas er fraflyttet, så der skal vælges min. en. 

Natalia vender tilbage inden GF. 

Hanne sender kommentarer til regnskabet til Ton. Ton skal gennemgå bilagsmappen hos Mürsch på fredag. 

Hanne er i dag blev interwiewet til Politiken vedr. hvordan man får folk til at komme til GF. Det bliver bragt i 

Lørdagsliv den 4. marts. 

b. Mad til bestyrelsesmøder 

Daniel har en anden døgnrytme end børnefamilier, hvilket betyder, at han godt kunne tænke sig at få mad, 
når vi holder bestyrelsesmøder. Vi har forskellige behov. Det er vigtigt, at vi kan stå på mål overfor GF, hvad 
vi bruger pengene til. Bestyrelsen prøver så vidt muligt at holde mødeomkostningerne nede, fx ved at holde 
nogle møder privat eller ved at skifte øl/sodavand til alm. vand. Vi har ikke overskredet vores budget i 2016. 
Vi holder 3-4 møder og ser hvordan det går, både rent praktisk og økonomisk. Vi skriver i beretningen, at 
der er mulighed for at få mad til møderne. Så er der åbenhed om det.  

2. Sager til drøftelse 

a. Viceværtfunktionen. Franziska deltager og drøfter muligheder med os. 

Franziska og Marie har købt en ejendom i Hyllested ved Ebeltoft, hvor de vil indrette Bed & Breakfast.De 

overtager den 1. maj og flytter den 24. maj. Den kommende bestyrelse kan holde strategimøde i Hyllested 

. Deres lejlighed bliver solgt til Bente. Franziska vil dog fortsat komme til København og passe sine klaver-

kunder. 
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Franziska havde forslag til at dele opgaven imellem en beboer og et eksternt firma. Hun havde skrevet 

opgaverne ned, som Hanne fik udleveret. Listerne vil efterfølgende blive mailet til bestyrelsen. Vi vil nævne 

i nyhedsbrevet, at vi søger en eller flere beboere til opgaverne.  

 

Franziska gør klar til overdragelsesforretning. Samler tegninger over huset i viceværtrummet. 

 

b. Forretningsgang vedr. udgiftsbilag. Jf. mail fra Ton den 28. januar 

 

Der er nogle bilag, som vi ikke kender til. Ton kigger mappen igennem på fredag. Når vi får en ny vicevært, 

skal proceduren være klar. 

 

c. Planlægning af møde med Prangerhuset den 22. marts vedr. altan- og gårdmiljø 

 

Vi aftalte at mødes kl. 19 denne dag, da Tina Petersen (ny beboer i nr. 28, 3.th.) kommer kl. 19.30 for at 

hilse på os. Steen fra Prangerhuset har tidligere sendt os en dagsorden. Den sender Hanne ud igen, når vi 

nærmer os. 

 

d. 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. 
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 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. 

 Slibe døre af. 

 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

b. Gensidig orientering 

4. Eventuelt 

Intet at referere. 
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