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GODKENDT 

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

mandag den 14. august 2017 
Tilstede: Daniel Tafdrup, Lars Lidsmoes, Morten Dueholmen og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Ton Rouw. 

Vi hilste på vores nye andelshavere Sys Loving og Gerd Weis, som er flyttet ind i nr. 30, 1.tv. Sys er 

fysioterapeut og Gerd pedel på en efterskole. De har hvert et barn, hvor Gerds 16-årige søn, Milo skal til 

Sydamerika på udveksling og Sys´s datter Emma på 15 år, går i 9. klasse. 

Så hilste vi på Nina Snaidero, som flytter ind i 30, st.th. sammen men sin 9-årige søn Elliot. Nina har boet i 

gården i flere år. Nina står for kostumer i Operaen. 

1. Sager til beslutning 

a. Opfølgning på sommerens udfordringer med ventilation, lys, låse, vandmåler m.m. 

Ventilationen i nr. 30 har ikke fungeret. Det viste sig at være en defekt i det elektriske system. Der er 

periodiske fejl på systemet, en forbindelse som i så fald er beskadiget. Formentlig på grund af de store 

regnmasser i år.  

Der er stadigvæk ikke lys i porte og skraldeskure i hele gården. Gårdlauget havde det oppe på mødet den 7. 

august. Lars kigger på deres referat. Gerd foreslog at droppe bevægelsessensorer og i stedet få natbelys-

ning med LED.  

Mejlshede har etableret ekstra låse og dørspioner. I den forbindelse har Hanne talt med dem om at ordne 

vores hoveddøre. Det er gjort. Vi har endnu ikke modtaget en regning. Det kan være den går direkte til 

Mürsch? 

Vandmåleren i teknikrummet er blevet skiftet den 17. august. Vi måtte have Henrik ned og hjælpe med at 

tjekke lukning for vandet, inden HOFOR kom.  

Hanne har kontaktet Wicotec Kirkebjerg Ventilation for vores årlige tjek af ventilation samt drænpumper. 

b. Viceværtfunktionen – hvad gør vi fremadrettet? 

Gerd har sagt ja til at være behjælpelig med at kontakte håndværkere, hvis vi har brug for at få lavet nogle 

ting. Han kan måske også klare småopgaver selv. Han vil bruge sine egne kontakter til håndværkere, da han 

har tillid til dem.  

Småopgaver som skift at batteri i røgarlarm, skift af pærer på for- og bagtrapper, tømning af glaskontainer 

etc. kunne med fordel uddelegeres til beboerne. Det vil vi tale om på arbejdsdagen. 

c. Planlægning af arbejdsdag 

Vi udskyder punktet til næste gang. 
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d. Lejlighedsgennemgang i nr. 30, st.th. inkl. byggetilladelse 

Kommunen har via Mürsch orienteret os om, at der er givet byggetilladelse til at nedrive bærende væg. 

Nina er i gang med at undersøge, hvad det koster. 

Daniel og Morten vil aftale en lejlighedsgennemgang med Nina jf. vedtægterne. 

e. Blødgøringsanlæg for kalk i vandet jf. mail fra Andreas den 28. juni 

Bolden ligger hos Andreas. Han er velkommen til at undersøge, hvad det koster, men skal involvere Henrik 

og Benny fra Dansk Udsyring inden. 

2. Sager til drøftelse 

a. Hvordan går det med trappevaskfunktionen? 

Gerd fortalte, at han synes Alexander er meget grundig. Hanne vil i starten af september mødes med 

Alexander og høre hvordan det går. Vi er stortset tilfredse, men han skal huske at feje skraldeskuret. Det 

har vi lovet Gårdlauget. Det skal gøres x 1 ugl. 

b. Tilbagemelding fra Daniel vedr. mail den 6. juni om politiets fester, sirener, H17 m.m. 

Udskydes til næste møde. 

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

 

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

forsamling i ABF den 5. oktober 2016. OD er onsdag den 8. november 2017. 

 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. 
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 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. Gårdlauget skal mødes om dette i slutningen 

af august 2017. 

 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. De er gået ud. 

 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. 

 Male døre efter Mejlshede. 

 Vaske sokkel ved nr. 28 fordør. 

 Fjerne graffiti ved port. 

 Fjerne cykler i kælderen. 

 Isolere rør i teknikrummet. 

 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Morten har fået nogle regninger fra Alexander på rengøringsmidler. Disse er sendt videre til Mürsch. 

b. Gensidig orientering 

Vi vil i nyhedsbrevet skrive, at beboerne kan bestille dørskilte hos Hanne, så vil hun kontakte Mejlshede. 

Det koster ca. 150 kr. Den enkelte beboer skal selv betale. 

I nyhedsbrevet skal også nævnes, at det er muligt at låne ting fx glas, tallerkerner, stole etc. fra popcorn-

rummet. 

Nogle opgaver kom op til arbejdsdagen. Morten vil gerne rydde op i genbrugsstationen allerede nu. 

Desuden kommer der skilt på kaninbur (står i port), at det snart bliver fjernet 

4. Eventuelt 

17-08-2017/HK 


