
 1 

GODKENDT 

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

tirsdag den 21. august 2018 
 

Tilstede: Daniel Tafdrup, Sys Loving, Ton Rouw og Hanne Krogh (referent).  

Lars Lidsmoes deltog under pkt. 1.a. 

Afbud: Morten Dueholmen. 

Vi hilste på vores nye andelshavere Sofie Tøttrup Rasmussen og Joel Stein Pedersen, som har købt nr. 28, 

3.tv. Sofie er redaktionssekretær i Aller og Joel er industriel designer i Kontrapunkt. De er i gang med en 

større renovering af lejligheden. De kunne evt. give os kontaktoplysninger til nogle gode håndværkere. 

1. Sager til beslutning 

a. Planlægning af arbejdsdagen den 16. september. 

Vi tog udgangspunkt i listen og prioriterede opgaverne udfra denne. Hanne sender listen ud til bestyrelsen 

og Lars, som vil være tovholder på dagen. 

Åsa laver mad og får hjælp af Sys eller Gerd. Det aftaler de selv med Åsa. 

b. Vores døre er i dårlig stand jf. bemærkning på Facebook. 

Ifgl. Gerd kan det godt vente lidt med reparation. Det koster ca. 1.000 kr. pr. pumpe. 

2. Sager til drøftelse 

a. Hovedrengøring af trapperne – hvordan er resultatet? 

Vi aftalte, at Ton og Daniel kigger lidt grundigere og melder tilbage til Hanne, som har givet Tip Top besked. 

Vi er moderat tilfredse til den gode side. 

b. Revisors beregning vedr. salg af lejlighed. 

Ton orienterede om, at vores seneste offentlige vurdering er på 67 mill. kr. Hvis den blivere højere, er 

forskellen mellem anskaffelsessum og vurdering større. Det betyder også højere skat. Alligevel er det 

revisors vurdering, at det kan betale sig at sælge lejligheden, hvis lejer opsiger lejemålet. 

Revisoren har efterfølgende svaret  Ton vedr. eventuelt skattetillæg på 3,1 % ved sidst solgte lejlighed. 
Hvis den sidste lejelejlighed bliver solgt i 2018, skal der beregnes selskabsskat af dette sammen med 

indkomsten for 2018. 

For at undgå at betale skattetillæg skal foreningen sørge for at indbetale et beløb, der ca. svarer til 

selskabsskatten, som en frivillig indbetaling senest den 20. november 2018 (altså samme år som salget). 
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Ellers bliver selskabsskatten først opkrævet 20. november 2019 (året efter salget) med et skattetillæg, som 

indtil vidre udgør 3,1 % (justeres årlig af Folketinget). 

I den forbindelse talte vi om regulering af husleje og vedligeholdelse. Morten har efterfølgende undersøgt 

dette med Laura og sendt svaret til os på mail den 24. aug. 

c. Administration – hvordan er overdragelsen gået? 

Morten har mailet, at han synes det er gået gnidningsfrit, men vi har heller ikke haft rigtigt behov for 

assistance. Der har været lidt udfordringer vedr. salg af nr. 28. Fejl i købsaftalen og det hele hastede pga. 

ferie. 

Udfordringer med at udbetale Alexanders løn for trappevask, hvor Hanne har måtte rykke for dette i juni, 

juli og august. 

Vi ser tiden an. 

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

Ingen bemærkninger. 

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. 

 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.  
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 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 

Reparation af støvsuger (260 kr.), reparation af dørtelefon hos lejer (2.236 kr.) Hanne har kontaktet 

Mejlshede for at få uddybet regningen, men de er endnu ikke vendt tilbage. 

Desværre kan Morten ikke komme ind i Adlex Mürsch system og godkende regninger. De bliver dog sendt 

til Morten i pdf-fil, så han kan stoppe os andre, hvis de ikke skal godkendes. Daniel har også haft en del 

problemer med log in. 

b. Gensidig orientering  

Der er fjernet et hvepsebo mellem os og Prangerhuset. 

H15 åbner med musik dagligt til midnat. Daniel har sendt os kontaktinfo på Københavns Kommune og Politi 

vedr. støj. Vi kan evt. bringe denne info i næste nyhedsbrev. 
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Der er en oplevelse af, at der er mindre affald og pænere omkring H17. Efterfølgende har Ton talt med 

Peter fra Prangerhuset, som kunne fortælle, at H17 har været lukket pga. misbruger, som har ødelagt 

rygekabiner. Der kan være årsag til, at der ser rimeligt pænt ud. 

Hanne har talt med socialrådgiver og fremskudt behandler Carsten Egholm. Han tager sig kun af brugerne, 

men kunne oplyse om, at han skulle til møde i kommunen vedr. problemstillingerne og vil tage vores 

henvendelse med. 

Hanne modtager referater fra følgegruppen vedr. H17. 

4. Eventuelt 
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