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GODKENDT 

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

onsdag den 13. juni 2018 
 

Tilstede: Sys Loving, Morten Dueholmen, Ton Rouw og Hanne Krogh (referent). 

Afbud: Daniel Tafdrup. 

Vi bød velkommen til Sys og fortalte kort om, hvordan vi tidligere har arbejdet. Opfordrede selvfølgelig Sys 

til at komme med ideer og input, som er nemmere at se, når man er ny. 

1. Sager til beslutning 

a. Konstituering af bestyrelsen 

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

Daniel: Næstformand. 

Morten: Kasserer, kontaktperson til Laura (administrator), salg af lejligheder. 

Sys: Nyhedsbreve. 

Ton: 1. suppleant. Vil stadigvæk involvere sig i økonomiske beslutninger.  

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

Vi fik ikke talt om kontaktperson til Gårdlauget og H17. 

b. Opfølgning på GF den 23. maj – vi tager udgangspunkt i referatet 

Bankelydene, som Åsa fortalte om på GF er der ikke i øjeblikket. Åsa har talt med HOFOR og har et 

kontaktnr., hvis det kommer igen. 

Ton følger op med revisors beregning af de skattemæssige fordele ved at sælge den sidste lejelejlighed. 

Hanne vil sørge for at få skrevet grillreglementet ind i husordenen. Ton tager sig af vedtægtsændringerne, 

da han har dem som et Word-dokument. Vi vil i nyhedsbrev nævne, at man bør orientere sine naboer, hvis 

man lejer sin lejlighed ud. 

c. Valg af administrator – se administrationsaftale 

Vi gennemgik aftalen og Morten sender vores kommentarer til Laura. Efterfølgende har vi fået aftalen til 

underskrift. I nyhedsbrevet nævner vi også, at Laura er vores nye administrator. 

d. Mødeplan for efteråret 2018, arbejdsdag samt dato for julefrokost 

Møderne fortsætter med at være på Café Apropos kl. 19.30-21.30. Morten booker bord. Vi aftalte møder til 

den 21. august, 24. september, 24. oktober og 14. november. Arbejdsdag bliver søndag den 16. september 
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kl. 13-17 med efterfølgende spisning. Vi vil invitere Lars med til næste best.møde, da han har sagt ja til at 

være koordinator på arbejdsdagen. I den forbindelse talte vi om skraldeskuret, som her i sommervarmen 

nemt kan lugte, hvis containerne bliver overfyldte. Det vil vi nævne i nyhedsbrevet. Desuden kunne vi på 

arbejdsdagen tale om sortering af affald på en sjov måde. Ton spørger Iben og Clarissa. 

Datoerne kommer i nyhedsbrevet. Julefrokost bliver fredag den 11. januar 2019 kl. 18. Denne gang kunne vi 

måske være på Sanchez, som er kåret som byens bedste restaurant. 

2. Sager til drøftelse 

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

af trappeopgangene. Vi skal tage stilling til tilbuddene fra Tip Top og God service. 

Vi besluttede at sige ja tak til Tip Top uden beboernes hoveddøre. Dem må de selv rengøre. Hanne har givet 

Tip Top besked og afventer, at de kontakter hende. Regningen sendes direkte til Laura. 

I den forbindelse talte vi om fælles vinduespudsning. Det var der ikke stemning for. Flere bruger Dennis, tlf.: 

5350 2866. Morten bruger https://www.mempolering.dk/ som kan bestilles online. 

I sidste referat stod nedenstående: 

Den 24. april havde Hanne besøg af Lone, som er veninde med vores lejer i nr. 28, 4.tv. Hun nævnte flere 

problemer i lejligheden bl.a. dørtelefon, radiator, bagdør. De har ikke adgang til internettet, så mange 

oplysninger får de ikke. Hanne udleverede oversigten over småopgaver, så de ved, hvem de skal henvende 

sig til. Desuden gjorde Hanne opmærksom på skift af administrator, så Hanne henstillede til, at vi venter til 

efter GF med at tage handling på problemerne. Det var Lone indforstået med. 

Hanne har kontaktet Mejlshede vedr. dørtelefon. Sys vil tale med Gerd om radiator og bagdør. Det viser sig, 

at Gerd i efteråret har været i lejligheden og efterset radiator. Det har Hanne sendt en sms om til Lone, som 

hun ikke har svaret på. 

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.  

 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. 

https://www.mempolering.dk/
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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. 

 Vaske sokkel ved nr. 28 fordør. 

 Fjerne cykler i kælderen. 

 Isolere rør i teknikrummet. 

 Hvidte loft i kælderen efter Lisa har spartlet i efteråret 2017. 

 Male bagdørene efter Lisa har pletmalet i efteråret 2017. 

 Isolere skunk på 5. sal. 

 Små containere i affaldsrummet skal tømmes og sættes i canada-skur. 

 

3. Sager til orientering 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Der har været udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøde.  

Fremover vil det være Morten, Ton og Hanne, som godkender udlæggene. Det sker via mail. 
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b. Gensidig orientering  

Sys og Gerd gifter sig den 30. juni og holder et arrangement i gården, hvis vejret tillader det. I den 

forbindelse kunne Sys også fortælle, at nogen har haft lånt deres grill, flyttet den og ikke gjort den ren – 

måske i forbindelse med Distortion. Derfor bliver de nødt til at sætte lås på den. 

Station City (politi) lukker alligevel ikke. 

Prangerhuset ønsker at mødes med os den 18. juni eller 20. juni. Det blev den 20. juni. Efterfølgende har 

Hanne sendt en mail rundt om konklusioner fra mødet. 

Stines lejer har sagt op og flytter den 30. juni. Hun vil finde en ny lejer og efterfølgende sende kontrakten til 

os. 

Radius skifter el-måler den 21. juni. Morten er hjemme og vil sørge for, at målerne i kælderen også bliver 

skiftet. 

Lotte har tidl. haft låsesmed, som ikke har lavet systemnøgler. Nu, hvor hun skal sælge, skal der være tre 

systemnøgler til lejligheden. Hanne har efterfølgende bestilt nøgler hos Mejlshede. 

Henrik har lukket for varmen den 1. juni. 

4. Eventuelt 

Sys, Ton og Hanne holder ferie i juli. Morten holder ikke ferie. 
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