
 1 

GODKENDT 

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

mandag den 16. marts 2020 
Tilstede: Sys Loving, Lars Lidsmoes, Daniel Tafdrup, Joel Stein, Morten Dueholmen, Ton Rouw og Hanne 

Krogh (referent). 

1. Sager til beslutning 

a. Tilstandsrapport og energimærkning – vi har modtaget to tilbud (mails den 17. februar fra Morten og 

den 2. marts fra Hanne). 

Der er lidt prisforskel imellem de to tilbud. Vi oplever dog, at Holmsgaards tilbud virker mere gennem-

bearbejdet og med sans for kvalitet. Både Ton og Lars gav udtryk for gode erfaringer med dem fra sidst. 

Hanne forsøger at forhandle prisen ned. Det lykkedes desværre ikke     Jeg har dog sagt ja til tilbuddene, 

men pga. Corona situationen ved vi ikke, hvornår opgaven kan udføres. 

b. GF den 11. maj. Bilag: Udkast til dagsordenen. 
 
Der er ikke kommet nogle ønsker til børnepasning. Formentlig kan børnene spise pizza hos Ulla og Lars. 
 
Der var et par ændringer til dagsorden. Sys genopstiller desværre ikke. Vi vil lade et ord falde til vores nye 
andelshavere. 
 
På mandag har Ton og Morten telefonmøde med Pernille vedr. regnskab, budget m.m. I skal huske at få 
udgifter til tilstandsrapport og energimærke ind i budgettet. 
 
Der kommer først en offentlig vurdering tidligst i 2022. Bolig- og aktiemarkedet er lidt uforudsigelige lige 
nu, men vi vil nedsætte bufferen. Morten og Ton får bestyrelsens opbakning til at beslutte, hvad der ser 
fornuftigt ud. 
 

2. Sager til drøftelse 

a. Fiberby har et tilbud `Selvvælger´, som de vil tilbyde. Se mail fra Hanne den 12. marts. 

Det giver ikke mening at spørge andelshaverne om de ønsker dette produkt. Vi har en fin forbindelse til 125 

kr. pr. mdr. Vi er endnu ikke opgraderet til 1.000 Mbit pga. Corona-situationen. 

b. Skal vi kontakte Mændenes Hjem mhp. samarbejde vedr. porten og grønt hegn på Halmtorvet? 

Joel har lavet et første udkast til en ansøgning til Københavns Kommune om at flytte porten ud. Det er 

rigtigt flot arbejde. Måske det vil have større vægt, hvis der var et billede af kanyleaffald? Det kan være 

Facebook-gruppen kan bruges til dette?  

Desværre har Lars ikke længere tilbud fra smeden om, hvad det vil koste at flytte porten. Ton kigger om han 

har det liggende. Ellers vil han spørge Michael fra TrioTræ. Sys spørger Gerd om han kender en smed. 

Efterfølgende bliver det Lars, som tager styringen på dette. Gerd indhenter to tilbud på at flytte porten. 

Lars skriver til TrioTræ og Teknik- og Miljøforvaltningen. 



 2 

Selvfinansiering kan komme på tale, men det skal være allersidste løsning. 

Med hensyn til det grønne hegn på Halmtorvet mener vi, at Vesterbro Lokaludvalg tidligere har arbejdet 

med initiativer til forskønnelse.  

Vi talte også om, at Station City har brug for pladsen til deres biler. Det vil Joel undersøge. Vi vil vente med 

at tage kontakt til Mændenes Hjem. 

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

Der er endnu en gang kommet graffiti i porten. Hanne har renset det med graffitirens og vil senere male. Er 

gjort. 

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 

generalforsamling i ABF den 5. oktober 2016. Der er ingen opgaver til OD i 2019. 

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. √ 

• 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. Arbejdet er afsluttet med nye stativer, 

marts 2020. 

• Oprydning i cykel- og skraldeskure. √ 
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• 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. Den er blevet malet i okt. 2019. √ 

• 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. Blå 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. √ 

• Gelænder på bagtrappen i nr. 28 trænger til oliering. 

 

3. Sager til orientering 

a. Status på altanlån 2019. Steen er vendt tilbage den 2. marts. 

Beregning fra Nykredit er kommet. Det kan ikke betale sig at lægge lånet om. Morten skriver til de 

andelshavere, som det berører. 

b. Hanne har været til møde med de andre formænd i gården den 24. februar. 

Det var en meget hyggelig aften, som foregik på Sangu Meu, ny vinbar i gården. Der var mødt formænd op 

fra syv boligforeninger samt Gårdlaugets bestyrelse. 

For Hanne var det interessant at hilse på de andre formænd samt at erfare, hvor forskelligt foreningerne 

kører. Vi har styr på tingene… 

Gårdlaugets bestyrelse havde tre punkter de gerne vil drøfte med os: 

1. Kommunikation 

2. Deltagelse i gårdens udvikling 

3. Skrald, renhold og det grønne 
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Ad. 1: Der er 160 postkasser. 133 Facebook-følgere på Gårdlaugets side 

https://www.facebook.com/Skomagerkarreen  

Der vil ikke komme nye ting på hjemmesiden http://www.skomager-karreen.dk/  Referater og andre 

dokumenter ligger dog her. 

Vi talte om, hvor information bliver læst. Det vil være vigtigt med opslag både på for- og bagtrapper. 

Ad. 2: Vigtigt at der bliver bakket op til fester, fastelavn og gårddage. Der kunne fx inviteres til åbent hus x 2 

årligt for nye beboere. 

Ad. 3: Der kommer en del klager fra skraldemændene. Storskraldsrummet skal jo ikke bruges til at tømme 

sin lejlighed i. Godrat er ansat som gård-vicevært. Frida og Karina rydder op i Byttehjørnet. 

Det er beboernes have, så man må gerne ”høste” af gårdens afgrøder. Det er også muligt at ansøge om 

økonomiske støtte til anlæggelse af bede. 

Hanne fik også mulighed for at drøfte med Steen fra Prangerhuset om deres porttelefoner med video i. Det 

har kostet ca. 60.000 kr. pr. opgang, men de har fået økonomisk tilskud fra Landsbyggefonden 

https://lbf.dk/ 

c. Udgifter – fast punkt på dagsordenen.  

Udgifter til graffitirens. 

d. Gensidig orientering. 

4. Eventuelt 

Det var første gang vi prøvede et Skype-møde. Det kan ikke erstatte det fysiske møde, men vi kom igennem 

dagsorden på en times tid. 

21-03-2020/HK 

https://www.facebook.com/Skomagerkarreen
http://www.skomager-karreen.dk/
https://lbf.dk/

