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GODKENDT 

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

onsdag den 6. september 2017 
 

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

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af arbejdsdag 

Vi bliver 15 voksne, der arbejder og fem børn. Til middagen bliver vi 21 voksne og syv børn. Vi gennemgik 

listen under pkt. 2.c og prioriterede i opgaverne. Hanne laver en liste. Lars bliver den person, som har det 

forkromede overblik og deler opgaver ud til deltagerne. 

Vi skal være opmærksomme på opgaver til dem, som ikke kommer. Det drejer sig om Marianne & Per, Lisa, 

Tina og Nina. Marianne og Per vil gerne fjerne roserne foran huset, da narkomanerne blive ved med at 

grave i jorden. Det er vigtigt, at man sætter brostenene fast med fliseklæb eller andet mørtel, så det ikke 

skrabes op af narkomaner. 

Morten køber drikkevarer ind. Daniel og Lars har efter mødet været i kælderen og se, hvad vi har til at 

spartle, male m.m. samt plastikkrus, servietter. Til middagen, må folk selv tage service med. 

Vi talte om de småopgaver, som vi vil bede andelshaverne tage ansvar for. Vi kunne overveje at skifte 

batterier i alle røgalarmerne på arbejdsdagen, da batterierne holder mindst et år. På den anden side er det 

måske lidt overkilled. 

Vi vil spørge Alexander på arbejdsdagen, om han kunne tænke sig at få opgaven med hovedrengøring af 

for- og bagtrapper. Det tager ca. 10 timer pr. opgang. Alternativt kunne andre byde ind på opgaven. 

Franziska har en gang om måneden udslammet varmtvandstanken. Vi aner ikke, hvad det går ud på. Lars vil 

spørge Henrik/Gerd på arbejdsdagen. 

b. Reparation af vandledning hos Lars 

Lars fortalte, hvad der var sket + henvisning til mail af 26. august. NCC har i forbindelse med byfornyelsen 

lavet noget makværk. Vi har tidligere (2. december 2015) talt om vi kunne gøre NCC ansvarlige for deres 

arbejde. Her drejede det sig om kloakkerne. I referatet står, at vi ikke kan stævne NCC, da reparations-

omkostningerne skal være 25 % højere end købesummen.  

Lars har meldt det til husets forsikring, men det bliver en udgift for foreningen, da NCC ikke har gjort deres 

arbejde.  

I den forbindelse fortalte Lars, at gipspladerne i badeværelset ikke er svampebehandlet. Silikonefuren i 

loftet løsner sig. Vi talte om risiko for skimmelsvamp og Morten vil undersøge mulighed for at få tjekket 

det. 
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c. Nu har kommunen etableret bio-affald. Får det konsekvenser for vores kompostbeholdere? 

Vi synes kompostbeholderne er overflødige, men Lars vil spørge Bente, hvad hun tænker, når hun kommer 

retur til Danmark. 

2. Sager til drøftelse 

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

Politiet holder fester fire gange årligt. De vil give Daniel besked, hvornår. Politiet synes de er opmærk-

somme på ikke at tænde sirenerne i gaden. Vedr. H17 bliver der henvist til at kontakte Den Blå Bus ved 

problemer. 

b. Benchmark af foreningens regnskab jf. mail fra Hanne den 4. september 

Vi synes det gav et fint overblik. Vi har ikke sat mange penge af til vedligeholdelse.  

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. 

 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. 
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 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 

60 kr. fra Alexander på rengøringsmidler.  

b. Gensidig orientering 

Ventilation på loftet er blevet renset. Hanne har kontaktet Wicotec Kirkebjerg mhp. rens af drænpumper. 

De er ikke vendt tilbage. 

Der vil være gadefest søndag den 24. september kl. 12-18. Istedgade bliver spærret mellem Gasværksvej og 

Abel Kathinesgade. Der kommer opslag fra kommunen. 

Hanne har haft møde med Alexander. Han er glad for tjansen. 

Det var en festlig gårdfest med 30-40 voksne og 20 børn.Daniel har slet ikke set opslaget i opgangen. Det 

kunne være en idé at maile det til os. 

4. Eventuelt 
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