
 1 

GODKENDT 

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

mandag den 23. september 2019 
 

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

Afbud: Daniel Tafdrup (som netop var blevet far samme dag) og Joel Stein (orlov). 

1. Sager til beslutning 

a. Altanlån – kontakt til andelshavere. 

Vi vil bede administrator om at skrive ud til de andelshavere, som betaler altanlån, om de ønsker at indfri 

eller omlægge. 

På den måde undgår vi at blive mellemmand, idet der skal indbetales mange penge til administrator ved 

indfrielse. 

Vi regner med, at det er anskaffelsesprisen som gælder ved indfrielsen? Morten undersøger. Sys og Gerds 

altan kostede oprindeligt 93.449 kr. og nedsat efter 8 år til 84.104 kr., som de har betalt ved købet. 

I den forbindelse kom vi til at tale om foreningens nøgler, som lå i pengeskabet hos Mürsch. Morten følger 

op med Pernille. 

b. Evaluering af arbejdsdagen den 15. september. Vi gennemgår listen af opgaver og tager stilling til, 

hvad som skal udliciteres (Operation Dagsværk er den 6. november 2019) og hvad som andre 

andelshavere skal udføre. 

Vi synes det var en rigtig god dag og vi fik nået mange ting. Det er en stor fornøjelse af have Lars som 

tovholder på dagen. 

Administrator tilbagebetaler penge til deltagerne i oktober. 

Pkt. 2.c. i dette referat, er opdateret efter arbejdsdagen i år. 

Ton vil kontakte Dennis og bede ham pudse vinduerne på begge bagtrapper inden årets udgang. Sidste år 

betalte vi 400 kr. inkl. moms for nr. 30. Desuden vil vi bede Dennis om at lave karmen ved jerndøren i 

kælderen i nr. 30. 

Hanne kontakter Lisa og beder hende støvsuge resten af kælderen inden efterårsferien. Nu har vi fået ny 

støvsuger. Desværre er mundstykket til den gamle støvsuger smidt ud. Det slider på den at støvsuge i 

kælderen. 

Når Joel og Sofie kommer retur til Danmark, skal de pletmale opgangene (de farvede steder). Lars pletmaler 

de hvide flader. 

Vi har fået tilbud på maling af hele soklen på 10.000 kr. inkl. alt. Det tager vi imod. 
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Vi vil lade TipTop Rengøring stå for hovedrengøring af for- og bagtrapper i foråret 2020. Vi fik det sidst gjort 

i august 2018. Hanne beder om et tilbud. 

2. Sager til drøftelse 

a. Evaluering af exGF den 15. september. Vi tager udgangspunkt i referatet og ser om der er noget som 

skal følges op på. 

Huslejenedsættelsen er allerede fra oktober. 

Da vi havde bioslimet i vandet (2012-2014) var der store problemer med at få varmt vand i nr. 30. Det 

oplever Ton igen. Det er kun i strengen i lejlighederne til venstre. Sys vil tage tid på, hvor længe det tager 

hos dem, før vandet bliver varmt. 

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

Vi reviderede listen på arbejdsdagen. Den bliver sendt ud med nyhedsbrevet. 

c. 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. Der er ingen opgaver til OD i 

år. 

På arbejdsdagen den 15. september 2019 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. 

 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. Vi nåede fortrapperne og betaler os for bagtrapperne. (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. De blev dog vasket, inden silikone kom på. √ 

 Støvsuge kælder (Lisa gør resten færdig inden efterårsferien) og tørre rør af. √ 

 Vask af vægge + gelænder på bagtrapper. 

 Spartle huller på for- og bagtrapper. √  

 Silikone på vinduer i kælderen. √ 

 Rydde op i kælderen inkl. genbrugsstation. √ 

 Rydde op i viceværtrummet. √ 

 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. 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. Vi får en maler til det. √ 

 Slibe og male fenderlister og balustre. 

 Finslibe og male for- og bagdøre, inkl. kælderdør. √ 

 Slibe og oliere træliste ved for- og bagdøre. √ 

 Fjerne tusch fra postkasserne. 

 Støve sokkel af + grundplette. √ 

 Fjerne cykler i kælderen. Blåt tape er sat på. Bliver fjernet ifm. Gårdlaugets arbejdsdag den 6. okt. √ 

 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. 

 El-skabet skal mærkes korrekt med dymo. 

 Nye pig-måtter på fortrapper. 

 Feje port/kældertrappe. √ 

 Feje fortov.  

 Graffiti ved port. √ 

 Sætte metalplader på port. √ 

 

3. Sager til orientering 

a. Er der tilbagemelding fra daginstitutionen vedr. murværk? 

Nej. 

b. Udgifter – fast punkt på dagsordenen 

Støvsuger, gebyr ved omlægning af lån og arbejdsdag. Vi er orienteret via mail. 

Hanne spurgte om hun måtte købe printerpatroner. Det viste sig, at de er meget dyre. Vi taler om det på 

næste møde. 

c. Gensidig orientering  

Omkring efterårsferien vil vi udlevere snepampletten for 2019/2020. Ton sørger for at ændre datoerne og 

flytte beboerne med 6 uger.  
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Hanne skal have en snepampletten elektronisk til hjemmesiden – ikke for at tjekke  

Sofie og Joel har lånt deres lejlighed ud til en ven, Ditlev fra den 18. september i 1-2 mdr. Hanne har hilst på 

ham. Så vi har styr på, hvem som kommer i foreningen jf. brevet fra Maria i nr. 28 om misbrugerne. 

Hanne vil kontakte Stine i efterårsferien og høre, hvad hendes plan er. 

Ton orienterede om, at andelforeninger kan blive ramt, når loven ændres ifm. opkøb af ejendomme, som 

sættes i stand. Det vil formentlig ikke ramme os. Nyheden kan læses på ABFs hjemmeside  

https://www.abf-rep.dk/om-abf/presse/nyheder/2019/andelsboliger-rammes-haardt-af-indgreb-paa-

boligmarkedet/ 

4. Eventuelt 

Vi drøftede forplejningen til bestyrelsesmøderne. I aften var vi fx hos Ton, hvor vi fik pizza og øl/sodavand, 

som var tilovers fra arbejdsdagen. Vi vil spare på udgifterne og ikke længere være på H15. I sin tid var det 

også for at give H15 fodfæste. Det er lykkedes meget godt – også uden os. 
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