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GODKENDT 

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

onsdag den 22. marts 2017 
 

Tilstede: Daniel Tafdrup, Andreas Plesner Brandrup, Ton Rouw og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Lars Lidsmoes og Natalia Linneberg. 

Vi hilste på vores nye andelshaver Tina Petersen, som har købt nr. 28, 3.th. Tina er sygeplejerske og 

arbejder som leder i distriktpsykiatrien på Østerbro.Tina er i gang med at gennemrenovere lejligheden. Vi 

opfordrede hende til at sætte seddel op i opgangen, så beboerne ved det.  

Herefter skulle vi til møde med repræsentanter for Prangerhuset (Steen Emborg, Per Boe-Hansen og Tina 

Andersen) med følgende dagsorden: 

1. Naboskabet – vores og jeres altan. 

2. Gårdlaug – kommende generalforsamling (her formodes det, at mange i nuværende bestyrelse 

udtræder). 

3. Fixerum, hvilket bliver natåbent og hvordan forholder vi os? 

4. Nyt vedr. bevilling på 1,5 mill. kr. i forbindelse med H17. 

Ad. 1: 

Prangerhuset blev ikke hørt, da vores altaner kom op. Deres  sove- og børneværelser ligger meget tæt på 

vores altaner. Halmtorvet 26 er ofte generet af røg og støj. Vi blev enige om, at vi vil gøre opmærksom på 

dette overfor vores andelshavere. Desuden opfordrer vi til at tage snakken i gården, når man møder folk. 

Bestyrelsen ønsker ikke at agere som ”bussemænd”. 

Vi oplever ikke at være særligt generet af Prangerhusets altaner. Lidt med lysindfaldet tidligt og sent på 

sæsonen, når solen står lavt. 

Lyskæderne opleves som hyggeligt. Hvis man er generet af lys, må man købe mørklægningsgardiner.  

Ad. 2: 

Der er generalforsamling den 19. april kl. 18.30. Det er samme dag, som vi har bestyrelsesmøde. Stort set 

hele bestyrelsen trækker sig. Det er noget af en uriaspost at sidde her. Vi ved ikke, hvorfor bestyrelsen 

trækker sig. Stjerne Radio kunne være en årsag. Kastjanjetræet har vi ikke hørt mere til. Flere træer i 

gården, kunne være støjbekæmpende. Prangerhuset er den største bidragsyder til budgettet, herefter 

kommer vi. Der er i dagsordenen lagt op til en nedsættelse af budgettet med 5 %. Prangerhuset opfordrede 

til, at vi fandt nogle interesserede, som kunne gå ind i bestyrelsen. Skomagerkarreen må ikke længere stille 

op for Københavns Kommune. Ambitionerne skal sættes væsentligt ned – mere et forretningsministerium. 

Det bliver gartner og chipnøgler, som er det væsentligste. 

Tidligere har der været båndlagt midler til cykelskure.  
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Ad. 3 + 4: 

Det er desværre blevet H17, som holder døgnåbent fra juli 2017. Det skal evalueres efter et år.  Det har 

medført en lind strøm af mennesker igennem Viktoriagade. Vi har stor tillid til Per, som sidder i følge-

gruppen. Han har bl.a. haft politikere med på morgenvandring i september 2016. 

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvad de 1,5 mill. kr. skal bruges til. Vi håber meget, at vores port 

kan blive flyttet. Det er blevet et pissoir. Det kunne være hensigtsmæssigt med flere pissoirer på 

Halmtorvet à lá det på Maria Kirkeplads. Lyskasser med lige flader, bliver brugt til at stille alt muligt på. 

Udfordringen for misbrugerne er, at tidligere var det heroin, som skulle indtages x 3 dgl. Nu er det mere 

kokain, som skal indtages måske op til x 20 dgl. De får heller ikke det samme rush ved at indtage det under 

trygge forhold. Der skal naturligt adrenalin til. Det betyder, at misbrugerne ikke altid bruger stofindtagelses-

rummene. Rampen foran H17 er attraktiv, men der er ingen sol. H15 derimod kunne der laves noget 

tiltrækkende for misbrugerene – her er sol. 

H17 har åbent hus den sidste mandag i måneden. Der opfordres også til at anmelde alt til politiet, bl.a. til 

den døgnbemandede Blå Bus, telefon 7258 8289. Kontaktoplysninger ligger også på vores hjemmeside 

http://www.abviktoria28-30.dk/foreningen/7/ovrige-kontaktpersoner 

Det var et frugtbart møde med Prangerhuset. Vi aftalte at mødes igen til september. 

Det betød, at vi ikke nåede vores egen dagsorden. Så bestyrelsen mødes igen mandag den 27.marts kl. 19 

hos Ton. 
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