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GODKENDT 

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

tirsdag den 11. juni 2019 
 

Tilstede: Sys Loving, Morten Dueholmen, Daniel Tafdrup, Joel Stein, Ton Rouw, Lars Lidsmoes og Hanne 

Krogh (referent). 

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

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. 

Daniel: Næstformand, kontakt til Alexander. 

Morten: Kasserer, kontaktperson til Pernille (administrator). 

Sys: Nyhedsbreve. 

Joel: Får orlov i bestyrelsen 23. aug.-18. nov., hvor Joel og Sofie er i Japan. 

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

Lars: 2. suppleant. Ønsker at være med på mail, hvor han kan bidrage. Ansvarlig for arbejdsdag. 

b. Opfølgning på GF den 6. maj – vi tager udgangspunkt i referatet samt mail fra Daniel den 12. maj om 

ventilation 

Hanne sender viceværtkontrakten til Daniel, så vi kan følge op på renhold af port, kældertrappe, 

skraldeskur og fortov. 

Sys vil spørge Gerd om han kan sætte metalplade op på porten. Man skal stadigvæk kunne kigge ud.              

I forbindelse med borgermødet, sagde Ivan fra Mændenes Hjem, at de evt. kunne være behjælpelig med at 

søge fonde sammen med os, så vi kunne få økonomisk støtte til afhjælpning af gener fra misbrugerne. Vi vil 

dog først spørge dem i efteråret. De skal have fusionsro. 

Morten er i proces med administrator vedr. beregning på omlægning af lån. Det skal gøres inden den 1. juli. 

Mht. til de varme radiatorrør, vil vi i forbindelse med, at der bliver tændt for varmen til efteråret, bede 

andelshaverne om radiatortjek. Henrik slukker for varmen, når han er retur fra USA på lørdag. 

Vi drøftede Henriks idé med ventilation i stedet for udsug. Hanne skriver til Henrik, at det skal været et 

forslag på GF med priser, så der kan tages stilling på et oplyst grundlag. 

Bestyrelsen stiller sig lidt kritisk i forhold til økonomien i projektet. 
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c. Revne i vindue – mail fra Joel den 16. maj 

Knuste ruder er en udgift for andelshaver jf. hjemmesiden  http://www.abviktoria28-

30.dk/praktisk/14/nar-noget-sker  Forsikring dækker muligvis. 

d. Udgang til gård fra stuelejlighed – mail fra Hanne den 5. juni 

Bestyrelsen godkender og Nina er velkommen til at undersøge mulighederne for byggetilladelse hos 

kommunen. 

e. Mødeplan for efteråret 2019, arbejdsdag samt dato for julefrokost 

Møderne vil skiftevis være på Café Apropos og H15. Det vil fremover være mandage og lidt tidligere - kl. 

18.45-20.45. Vi aftalte møder til den 19. august, 23. september, 28. oktober og 27. november (dog kl. 

19.30, da det er en onsdag). Arbejdsdag bliver søndag den 15. september kl. 13-17 med efterfølgende 

spisning.  

Datoerne kommer i nyhedsbrevet. Julefrokost bliver fredag den 17. januar 2020 kl. 18. Vi tænker over 

restaurant til næste gang, så vi kan få bestilt bord. Det skal være i lokalområdet. 

2. Sager til drøftelse 

a. AirBnb – skal hele bestyrelsen informeres om alle udlejninger? 

Det er nok, at Hanne får besked på mail om udlejning. De seks uger gælder, selvom man kun lejer et 

værelse ud jf. vedtægternes § 11.5. 

b. Affaldssystem – vi har fået henvendelse om tilbud på dette til de enkelte lejligheder. Læs mere på 

https://www.flexosort.com/  

Det vil vi ikke tage imod. 

c. Kvartalsrapport – mail fra Pernille den 5. juni 

Ton havde et par enkelte spørgsmål, som Morten følger op på med Pernille. 

Vedr. renhold af fortov – det er ukrudtsbekæmpelse vi er fritaget for at betale, da vi selv gør det. 

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

e. Fremtidige opgaver til arbejdsdagen, så vi altid har en opdateret liste. 

En idé kunne være at hyre Operation Dagsværk (OD) til nogle af opgaverne. I 2019 er det onsdag den 6. 

november. Det blev fremlagt på generalforsamling i ABF den 5. oktober 2016.  

På arbejdsdagen den 16. september 2018 nåede vi følgende: (√ - er sat efter opgaven). 

 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. 

http://www.abviktoria28-30.dk/praktisk/14/nar-noget-sker
http://www.abviktoria28-30.dk/praktisk/14/nar-noget-sker
https://www.flexosort.com/
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 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 i kælderen. √ 

 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. En gruppe med Ton er i gang, efterår 2018. 

 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. √ 

 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. Morten har taget en kontakt servicemanden.dk – det er udført. 

 Små containere i affaldsrummet skal tømmes og sættes i canada-skur. De bliver stadigvæk brugt. 

 Male kælderdør. 

 El-skabet skal mærkes korrekt med dymo. 
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 Nye pig-måtter på fortrapper. 

 Feje port/kældertrappe. 

 Feje fortov. 

 Graffiti ved port. 

 

Til næste år (2019) skal vi have købt: Engangshandsker, bilbørste til vask af sokkel, sokkel maling, vindues-

pudsningsudstyr à lá Daniels. 

 

3. Sager til orientering 

a. Borgermøde den 29. maj vedr. H17 

Joel og Hanne havde deltaget. 

Ivan forstander på Mændenes Hjem styrede mødet. 

Rasmus bliver ny leder på H17. Har været i Skyen i mange år. 

 

Mændenes Hjem skal drifte H17 fra den 1. juni. 

Der er en del som har sagt op på H17, men de har Skyen og den runde firkant. 

De er ydmyge overfor opgaven, også fordi de mangler medarbejdere. 

 

Indfasningsperiode 1. juni-1. sept. – åbningstider: 

9.15-6.30 H17 

7-10.30 i Skyen 

Medarbejdere kan så flyttes over i H17, da Skyen tidligere var åben til kl. 22. Omfanget af nedlukning skal 

minimeres. 

 

De vil lave et venterum i H17, så de ikke skal stå ude på rampen, men de bliver nødt til at blive lidt klogere 

på det. Evt. bygge om. De skal tage arkitekturen med, så man ikke kan blive trukket op i en krog. 

 

Der skal på sigt laves produktionskøkken i H17. 

 

Mændene Hjem skal renoveres for 80 mill. kr. i 2020. 

 

Ivan vil gerne se på at vi evt. kan søge midler hos fonde til at afhjælpe problemer med fx port, grønt hegn. 

 

Afviste asylansøgere skal have hjælp i den kommune de bor. Det kunne være i Jylland, og det er de ikke 

interesseret i. 

 

a. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Der har været udgifter til generalforsamling, ca. 2.800 kr.   
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b. Gensidig orientering  

Morten orienterede fra GF i Gårdlauget den 10. april. Der var en god stemning.  Forslag vedr. telt og 

arb.dag blev trukket.  

4. Eventuelt 

Ferie i bestyrelsen er følgende: 

Joel: Uge 31, Ton: 4.-30. juli, Sys: 5.-28. juli, Lars og Hanne: Uge 27-30. Morten: Uge 29-32. Daniel holder 

ikke ferie. 

 

 

19-06-2019/HK 


