
 1 

GODKENDT 

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

onsdag den 13. februar 2013 

Tilstede: Ulla Drewsen Lidsmoes ,Ton Rouw, Marie Frost og Hanne Krogh (referent).    

1. Sager til beslutning 

a.  Planlægning af generalforsamlingen den 6. maj 2013 inkl. snak om økonomien ved foreningens 10 års 

jubilæum 

Samme koncept som sidste år. Ulla vil forhøre sig med Gunvors babysittere. Iben vil gerne være ansvarlig 

for maden. 

Hanne og Ton har arbejdet med en forretningsorden vedr. køb/salg af lejligheder. Det er ikke helt 

overskueligt. Der er et kursus i ABF den 2. marts, men Hanne er i Amsterdam. Vi hører ABF om vi kan få 

slides tilsendt. I den forbindelse drøftede vi om VVS- og el-tjek skal indføres i vedtægterne. Hanne sender 

disse tjeks til Marie, som blev udført i forbindelse med salg af nr. 28, 5.tv.. 

Vi talte om der var mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, som andelshavere. Hanne undersøger det hos 

ABF. Det er ikke muligt. Hvis der er fejl i konstruktionen fx rør, er det andelsboligforeningens ansvar. 

Vi afventer regnskab og budget før vi kan drøfte foreningens jubilæum. 

Ton er den eneste, som officielt er på valg i år. Han genopstiller. Der er en vakant post for Kenneth.  

b. Brandsikkerhed. Ulla mailede os et link den 9. januar. Hvad skal vi gøre yderligere? 

Opslaget på Gasværksvej er taget ned. ABF har ikke noget om brand på deres hjemmeside. Marie vil tjekke 

på internettet, om vi kan blive inspireret. 

2. Sager til drøftelse 

a. Værdier i andelsboligforeningen 

Den 16. november 2012 nåede vi frem til fem værdier, som kendetegner vores boligforening. Hanne har 

lavet et skriv med uddybelsen af de fem værdier. Hvordan skal vi præsentere værdierne for GF? 

Vi vil inddrage GF i uddybelsen af værdierne. Det vil foregå under maden, hvor Hanne faciliterer denne 

proces. Ton vil forsøge at få skaffet selvklæbende flip-overs og post-it i fem forskellige farver. 

b. Kommunikation over mail – hvordan ønsker vi det skal foregå?  

Vi tog udgangspunkt i mail-korrespondancen vedr. rørproblematikken. Alle sager er ikke velegnede til at 

drøfte over mail. Det er vigtigt, at alle føler sig hørt og forstået i en ordentlig og konfliktnedtrappende tone.  
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Vi kan alle gøre opmærksomme på, at sagen hellere skal drøftes på et bestyrelsesmøde, hvor vi kan se 

hinanden i øjnene. 

c. Sommerluk af fjernvarmen – har det haft en effekt på årsaflæsningen? 

Vi havde lukket fra den 1. juni til den 30. september 2012. Der er sparet 2 %, som vi synes er rigtigt flot. Det 

bliver nævnt i nyhedsbrevet. Vi vil fortsætte med ordningen. 

d. Viceværtkontrakter – opfølgning af disse bl.a. vedr. snerydning 

Franziska har mailet til Hanne om, at snerydningen er lagt ind i viceværtaftalen sammen med hoved-

rengøring og vinduespudsning. 

Vi får Mürsch til at rette indbetalingerne af de to kontrakter, så Marie får løn for de knapt 15 timer.  

c. Opgaver til en kommende arbejdsdag. Det vil være et fast punkt på dagsordenen, så vi altid har en 

opdateret liste over kommende opgaver 

Kommende opgaver:  

 Male vægge i kælderen. 

 Male vandnæser i 2013. Franziska synes allerede de trænger nu. Der er ellers 5 års garanti. Hannes 

vandnæser ser fine ud. 

 Manual med billeder over, hvordan varmtvandsanlægget fungerer og hvad Franziska ellers laver. 

 Børnecykel-event. 

3. Sager til orientering 

a. Tørring i tøj i popkorn-rummet 

Ulla har ikke fået afprøvet. Vi åbner op for alle kan bruge rummet og skriver om det i nyhedsbrevet. Marie 

vil bede Franziska om at spørge Gårdlauget, om der kan komme flere udendørs tørrestativer. Der er faktisk 

fire allerede. 

b. Gensidig orientering 

Vores hjemmeside er ”nede”, dvs. at vi ikke kan åbne dokumenterne. Dette er sket efter en opdatering. 

Hanne arbejder på at få det løst.      

4. Eventuelt 

Intet at referere.      
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