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GODKENDT 

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

tirsdag den 13. juni 2017 
 

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

1. Sager til beslutning 

a. Konstituering af bestyrelsen 

Hanne: Formand, referater, hjemmeside, kontakt til Alexander. 

Daniel: Næstformand. 

Morten: Kasserer, kontaktperson til Mürsch. 

Lars: Kontaktperson til Gårdlaug, H17, nyhedsbreve (indtil jul, så ser vi om vi skal gøre noget andet). 

Ton: 1. suppleant. Vil stadigvæk involvere sig i økonomiske beslutninger. Se regnskab og kigge bilags-

mappen igennem. Vi bør finde forretningsgangen frem vedr. udgifter (vi drøftede det på bestyrelsesmøde 

den 12. august 2013 – se nedenstående).  

Forretningsgangen vil være ,at vi fremover har punktet: Udgifter på dagsorden, så det kan føres til referat, 
hvis vi har haft udgifter. Det drejer sig om udgifter under 500 kr. fx frimærker eller printerpatroner. Andre 
regninger skal attesteres. Mail kan også bruges som underskrift.  
Ton vil finde et gammelt bilag, som måske kan inspirere os. Hanne har fundet dokumentet fra 2004, som 

ikke er tidssvarende. 

Andreas: 2. suppleant. Ønsker kun at være med, når det giver mening og der er brug for ham. 

b. Opfølgning på GF den 8. maj – vi tager udgangspunkt i referatet 

Vi var lidt overrasket over spørgsmålene på GF til regnskabet. Vi ejer alle sammen en del og har en 

forventning om, at man sætter sig ind i regnskabet. Man bør måske bede sin bank om rådgivning vedr. det 

økonomiske. Når vi nærmer os GF 2018 vil vi overveje en spørgetime, hvor Ton har bilagsmappen med. 

Cykelparkering går Ton og Steen (fra Gårdlauget) videre med. 

Nye hoveddøre vil vi tale med Gerd om, når han er flyttet ind. 

Bekey fungerer igen, men vores dørtelefonsystem lever på lånt tid. Det har kun været lappeløsning. 

Daniel kigger på grillreglement, som kan gælde til næste GF. 

De fleste har gennemgået deres radiatorer og Henrik vil hen over sommeren tage kontakt til de lejligheder, 

som har problemer. Efterfølgende har han fået grønt lys til at kontakte VVS. 

Vi er i tvivl om Fiberby har installeret den nye switch. Hanne følge op på dette. 
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c. Mødeplan for efteråret 2017, arbejdsdag samt dato for julefrokost 

Vi fortsætter med at holde møderne på Café Co-Ma kl. 19.30-21.30. Datoerne for møderne er: 14/8, 6/9, 

23/10, 15/11. Arbejdsdag den 10/9 og julefrokost den 12/1-2018. 

2. Sager til drøftelse 

a. Indbrudsikring 

Der er mange som ønsker ekstra låse, dørspion etc. Ton har forhandlet prisen yderligere ned. Folk må selv 

sørge for at være hjemme eller aflevere nøgle hos nabo, når Mejshede kommer. Det kan laves inden den 

1/7. 

Daniel havde desuden sendt os en mail den 6. juni vedr. Station Citys fester, sirener, udfordringer med H17. 

Daniel kontakter Station City. Lars undersøger med Per (følgegruppe H17), hvornår H17 har åbent hus, så vil 

Daniel deltage. 

b. Viceværtfunktionen – hvad gør vi i fremadrettet? 

Hanne mødes med Alexander den 14/6. Vi vil tilbyde ham 10 timer i juni måned, da trapperne er meget 

snavsede. På grund af eksamen kan han først starte efter den 20. juni. 

Vi vil lave en liste over de småopgaver, som Franziska har taget sig af og bede beboerne om at være 

ansvarlige for de ting. Vi vil invitere Gerd og Sys til næste bestyrelsesmøde i august og spørge Gerd om han 

vil være behjælpelige med nogle opgaver, fx kontakt til håndværkere. 

Ton vil sørge for at få flaskebeholderen tømt nu. 

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). 
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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” i oktober 2016. 

 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. 

 Evt. silikone på vinduerne i nr. 30. 

 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Vi besluttede at droppe med at få penge fra gavekortet til Franziska retur.  

Der står en del aluminiumslister i kælderen. Det skyldes, at kældervinduernes lister ikke er skiftet. I 

nyhedsbrevet vil vi bede folk melde tilbage, hvis der er problemer med vinduerne. 

c. Gensidig orientering 

Ton og Lars har lavet lejlighedsgennemgang i nr. 30, 1.tv. 

4. Eventuelt 
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