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GODKENDT 

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

onsdag den 13. december 2017 
 

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

Afbud: Morten Dueholmen. 

1. Sager til beslutning 

a. Stillingtagen til blødgøringsanlæg. Mail fra Andreas den 30. okt. samt kommentarer fra Henrik den 6. 

nov. 2017 

På baggrund af især Henriks kommentarer, siger vi nej til at installere blødgøringsanlæg på foreningens 

regning. Det må være op til hver enkelt at reducere kalk i vandet. 

Ton vil dog kontakte Benny fra Dansk Udsyring for at høre om der kunne være nogle fordele for os. 

Efterfølgende har Benny skrevet, at han også gerne vil give os et tilbud. Det siger vi ikke ja til. Hanne skriver 

til Andreas for at give ham tilbagemelding på vores beslutning og gøre ham opmærksom på, at han er 

velkommen til at stille det som forslag på GF. 

b. Datoer for bestyrelsesmøder og GF i foråret 2018 

Det bliver på Café Co-Ma kl. 19.30-21.30 på følgende datoer: 

 Tirsdag den 20. februar 

 Tirsdag den 13. marts 

 Onsdag den 18. april  

 Tirsdag den 22. maj kl. 19, hvor vi køber ind til GF samt drøfter evt. forslag fra beboerne. 

GF bliver onsdag den 23. maj. Ton kontakter Mürsch for at høre om han kan. Det kan han godt. Vi skal have 

booket lokalet i Prangerhuset. 

Ton vil lave en side, som kan sendes ud med GF-materialet vedr. forklaring på, hvordan regnskabet skal 

læses og hvad bufferen er. Det kan så være muligt for beboerne at maile til Ton med forståelsesspørgsmål. 

Det tror vi giver bedre mening end spørgetime. 

Ton vil inddrage Morten i opgaven med bilagsmappen. 

Vi holder julefrokost fredag den 12. januar 2018 kl. 19.30 på Bar 1665 til en drink og et hurtigt bestyrelses-

møde. Ton bestiller bord på Restaurant Gorilla i Kødbyen. Andreas og Alexander bliver inviteret med. 

Sidstnævnte kun til middagen. Daniel har desværre afbud. 
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2. Sager til drøftelse 

a. Trappevask jf. mail  fra Daniel den 1. dec. 

Alexander har sendt en sms til Hanne den 20. november. om, at han har haft travlt med studiet. Vi aftalte 

dog, at Daniel tager en snak med Alexander, om han fortsat stadigvæk ønsker opgaven. Denne snak har de 

haft den 14. december. Alexander vil gerne fortsætte og bliver trukket i løn, for den periode han ikke har 

udført opgaven. 

b. Fester hos politiet jf. mail fra Daniel den 1. dec. 

Det lader til, at det primært er Daniel, som kan høre, når Politiet fester. Vi synes dog, at han skal blive ved 

med at gøre opmærksom på problemet. Gerne til øverste ledelse. 

Efterfølgende har Daniel kontaktet Teknik- og Miljøforvaltningen, som har taget problemet meget seriøst. 

c. Småopgaver. Det vil være et fast punkt på dagsordenen, da vi ingen vicevært har 

Hanne har fået flere henvendelser på røgalarm, nøgle bestilling, Fiberby tilmelding m.m. 

Vi vil i nyhedsbrevet gøre opmærksom på listen over småopgaver samt sætte laminierede sedler op i 

opgangene. Mange oplysninger kan findes på hjemmesiden. Beboerne har bare været vant til at kontakte 

Franziska. 

For- og bagdør i nr. 30 har problemer. Per har efterfølgende kigget på det. Det er en udfordring med de 

udvendige dørpumper, da de ruster pga. vejret. 

Glaskontainer bliver tømt den 20. december. 

d. 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.  

 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. 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. 

 Vaske sokkel ved nr. 28 fordør. 

 Fjerne cykler i kælderen. 

 Isolere rør i teknikrummet. 

 Hvidte loft i kælderen efter Lisa har spartlet. 

 Male bagdørene efter Lisa har pletmalet. 

 

3. Sager til orientering 

a. Stine udlejer 2 værelser fra den 1. jan. 2018 

Hanne har henvist Stine til Mürsch, som bedre kan svare på det juridiske. Hun flytter folkeregisteradresse, 

så vi har brug for en kopi af lejekontrakten. Det er Stine informeret om. 

b. Nyt fra Gårdlauget 

På GF i Gårdlauget den 24. okt. blev det besluttet at sættes LED lys op i cykel- og skraldeskure. Hvordan går 

det med det? Ton følger op med Iben. 

Porten ved Gasværksvej lukker ikke. Lars kontakter Gårdlauget. 
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c. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Rensning af ventilation: 2.717 kr. Er sendt videre til Mürsch. Regningen har været flere måneder undervejs, 

da Wicotec Kirkebjerg ikke har fået opdateret deres kundekartotek. De har også tjekket drænpumperne 

den 1. dec. Hvis vi får en regning for dette, kan vi efterfølgende godt klare opgaven selv, da Hanne har set, 

hvordan man gør. 

b. Gensidig orientering 

Vi har alle fået et brev i vore e-boks vedr. lokalplan for Den Hvide Kødby. Dette materiale er også sendt til 

foreningen via Mürsch. Det er meget omfattende. Hanne overvejer at tage med til borgermødet den 11. 

januar 2018. 

Hanne har underskrevet kontrakten vedr. ForsynOmeter, som Henrik har ønsket. 

4. Eventuelt 
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