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GODKENDT 

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

mandag den 23. oktober 2017 
 

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

1. Sager til beslutning 

a. Ekstraordinær GF i Gårdlauget den 24. oktober. Vi skal blive enige om forslag a eller b 

Ingen af os kan være tilstede, men Ulla får en fuldmagt fra os. 

Ton kunne fortælle, at en beboer muligvis har et alternativt forslag, som er billigere. Vi håber, at forslaget 

når at komme inden GF. Ellers er vi tilhænger af forslag b. 

Ton kunne også fortælle, at initiativer til alternativ cykelparkering er på stand-by, indtil der er en afklaring 

på de økonomiske udfordringer, i forhold til lys i cykel- og skraldeskure. 

Efterfølgende har det vist sig, at der kom et forslag fra Bolli Khajeh fra Istedgade 29 om solceller. Heldigvis 

blev dette forslag vedtaget, som er et meget billigere forslag og desuden slipper vi får at få gården gravet 

op. 

b. Vi har fået en henvendelse om vi skal have udført radonmåling – se Realdanias hjemmeside, nyhed fra 

den 2. oktober 

Ton har undersøgt Realdanias tilbud. Det er en forening, som man gratis kan blive medlem af, hvis man ejer 

fast ejendom. Det betyder, at andelsboligforeningen kan blive medlem. Ton vil gerne være vores kontakt-

person. Det siger vi ja tak til. 

Da bygningen blev byfornyet i 1998 er der en meget lille risiko for udvikling af radon. Radon er en naturligt 

forekommende radioaktiv luftart, der siver ind i bygningen fra undergrunden. På baggrund af dette, vil vi 

ikke ofre penge på undersøgelse af radon og Hanne giver Bente besked om vores beslutning. 

2. Sager til drøftelse 

a. Status på småopgaver 

Natalia har fået foreningens låsespray, så hun kan vedligeholde låsen i porten. 

Hanne har afleveret dørskilte til Nina, Andreas samt Sys & Gerd. 

Per har sørget for, at hoveddørene i nr. 28 og 30 åbner/lukker optimalt. 

Hanne har aflæst el-måler i nr. 28, som Mürsch har sendt til hende. Mærkeligt nok, er vi ikke blevet bedt 

om at aflæse el i nr. 30. Hanne spørger Mürsch om dette. Der skal nemlig aflæse senest den 31. oktober. 

Har ikke fået svar fra Mürsch. 
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Henrik er sygemeldt, men vil fortsat gerne tage sig af varmecentralen. I den forbindelse talte vi om 

radiatortjek, hvor Nina har mailet til Hanne om, at hun har problemer med nogle af sine radiatorer. Hanne 

har en oversigt over, hvilke lejligheder, der har radiatorproblemer. I første omgang vil Ton spørge, om Gerd 

vil kigge på Ninas radiatorer. Det kan være, at Gerd også vil være behjælpelig med at være kontaktperson 

til VVS´er, som kan kigge på andre radiatorer. I så fald kan Hanne maile den liste hun har over, hvilke 

lejligheder der har problemer med deres radiatorer. 

Efterfølgende har Gerd sagt ja til at komme rundt til de beboere, som har problemer med deres radiatorer. 

Det bliver den 8. november ml. kl. 17-19. Hanne har givet beboerne besked. 

Gerd og Per har sagt ja til at udslamme varmtvandstanken x 1 mdl. Vi ved ikke, om dette er gjort. Ton følger 

op med Gerd. 

Alexander har måtte sige fra overfor hovedrengøring af trappeopgangene. Det tager ca. 10 timer pr. 

opgang. Vi vil spørge i nyhedsbrevet om en beboer vil påtage sig opgangene for penge. Hvis ikke, kan det 

være, at Alexander har bedre tid i næste semester.  

Vi havde en drøftelse af, hvor vigtigt opgaven er. Denne opgave udføres kun x 1 årligt. Nogle af os vil være 

bekymrede for, at opgangene gror til i skidt, hvis vi ikke prioriterer det. 

Der er ingen som har meldt sig til at være grafitti-ansvarlig. Bestyrelsen må holde godt øje. 

Bente/Alexander og Tina har pudset vinduer på bagtrapperne. Tina har dog betalt en vinduespudser for at 

gøre det. 

Lisa har pletmalet bagdøre og lagt polyfylla på loftet i kælderen. Lars vil slibe det ned snarest. På næste 

arbejdsdag vil vi male loftet hvidt. 

Vi har endnu ikke fået penge retur fra Mürsch, selvom Hanne har givet besked om, hvem der deltog i 

arbejdsdagen. Hanne følger op på dette. Mürsch beklager. Det bliver ordnet i næste måned. 

b. 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. 
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 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. Er sat på stand-by indtil udfordringerne med lys i cykel- og skraldeskure er løst. 

 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. Roser og stativ er fjernet og der er lagt brostene på af 

Marianne og Per i efteråret 2017. 

 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. 

 Hvidte loft i kælderen. 

 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Maling ca. 800 kr. Mad til arbejdsdagen ca. 1.400 kr. 

b. Gensidig orientering 

Morten og Lars er blevet interviewet af Center for Rusmiddelforskning. Hanne skal den 25. oktober. Mange 

af os har i sommer svaret på et spørgeskema i relation til stofindtagelse, prostitution m.m. Efter H17 har 

fået døgnåbent, er der kommet flere udfordringer i lokalområdet. Ton har i dag sendt os en mail om de 
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initiativer, kommunen sætter i værk i forbindelse med budget 2018. Disse initiativer vil vi nævne i nyheds-

brevet. Ton har også sendt os et link til TV-udsendelsen ”Adgang med Abdel – Vesterbro på sprøjten”. 

Sne-pampletten er sendt ud til alle. Er lagt på hjemmesiden. 

Lars kunne meddele, at husets forsikring dækker reparation af vandledningen hos ham. Desværre er der en 

selvrisiko på 5.300 kr., som Lars skal betale. Der blev foreslået, at tjekke op om hans egen forsikring kan 

dække dette. Hanne har forsøgt at kigge på husets forsikring for at se om der er noget vi har overset. Det 

kan hun ikke gennemskue. 

Morten har ikke nyt om tjek af skimmelsvamp. 

Lars har spurgt Bente, hvad hun tænker om kompostbeholderne kontra bio-affald. Umiddelbart synes hun 

de er overflødige, men Bente vil undersøge, om andre bruger dem. 

Hanne har flere gange forsøgt at kontakte Wicotec Kirkebjerg mhp. rens af drænpumper. De er stadigvæk 

ikke vendt tilbage. Hun følger op. 

Daniel har haft klaget over Øksnehallens fest en søndag. Haft udfordringer med at komme igennem. 

4. Eventuelt 

 

03-11-2017/HK 


