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GODKENDT 

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

mandag den 4. marts 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 – opfølgning fra sidste møde samt økonomi  

Prangerhuset er bestilt. Gunvors babysittere vil vi honorere i tre timer med gavekort til Fisketorvet. Iben er 

ansvarlig for maden, og beder om evt. hjælp fra bestyrelsen til noget praktisk. 

Vi vil komme med ændringsforslag til vedtægternes § 13 (overdragelse) så el- og VVS-tjek bliver 

obligatorisk. Ton vil kigge vedtægterne igennem for at se, om der er andet der skal ændres. I den 

forbindelse drøftede vi proceduren med opslag og indkast omkring salg af lejligheder. Faktum er, at 

vedtægterne ikke bliver fulgt. Vi nævner det i beretningen, så vi får en drøftelse om det kan gøres praktisk 

lettere, men retfærdigt. 

Vi gennemgik regnskabet og har nogle bemærkninger, som Ton følger op på. Ulla spørger Gårdlauget om 

forhøjelsen på knapt 5.000 kr.  

Vi kiggede også budgettet igennem. Der er heldigvis ingen grund til boligforhøjelse i år. Vi talte om, 

hvorvidt vi bør pristalsregulere boligafgiften eller sætte den op, når behovet er der. Denne drøftelse vil vi 

også have på GF. 

b. Brandsikkerhed – opfølgning fra sidste møde 

Marie har ikke kunne finde noget på internettet. Ulla har ”lånt” et opslag, som henvender sig direkte til 

beboerne. Vi lægger et i alle postkasser og Marie laminerer til for- og bagtrapper. 

2. Sager til drøftelse 

a. Bioslim  

De nyere vanddyser kan ikke tage bioslimet. Det er ikke farligt, men ikke særlig rart. Benny kommer i den 

kommende uge. Marie vil spørge ham i forhold til gulv og rør på 5. sal. Hanne tjekker ejendomsforsikringen 

igennem. Kan vi komme efter NCC 15 år efter byfornyelsen? 

b. 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. 
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 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. Gensidig orientering 

Lars fra nr. 30, 1.th. har ordnet vores hjemmeside. Det er godt, at vi har en ny IT-kyndig i foreningen, nu 

hvor Lasse er flyttet.     

4. Eventuelt 

Intet at referere.      
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