
 1 

GODKENDT 

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

mandag den 8. april 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. Indkaldelse og udkast til beretning vedlægges 

som bilag 

Ton og Iben er bortrejst weekenden inden. Det betyder, at vi får maden udefra til GF og laver det selv til 

arbejdsweekenden. Ulla sørger for at bestille thai-mad – både til børn og voksne. Hanne giver Ulla besked 

om antal efter den 1. maj. 

Der var nogle bemærkninger til beretningen. Hanne retter til.  

Under pkt. 4 vil Ton indlede, så vi får en drøftelse af niveauet for foreningens jubilæum indenfor det 

økonomiske. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelse gerne vil markere det med en fest, men har 

forståelse for, hvis GF tænker noget andet. 

Hanne undersøger om Franziska ønsker genvalg som suppleant. 

Under middagen vil vi lade beboerne komme med input til foreningens værdier. Ton sørger for post-it i fem 

forskellige farver samt flip-over papirer. Hanne står for faciliteringsøvelsen. 

b. Sne-pamflet – skal der være yderligere weekender, hvor beboerne står for snerydning? 

De første skal blive de sidste. Forstået på den måde, at vi næste år rykker med seks uger, som vi plejer. Der 

vil i pamfletten stå, at weekenderne i april varetages af de første på listen. 

Bestyrelsen tager sig af weekenderne i april 2013, så Ton tager den 13. april, Hanne den 14. april, Ulla den 

20. april, Marie den 21. april og Hanne den 27.-28. april. Herefter er det vel forår! 

c. Indgåelse af ny aftale med Fiberby vedr. levering af bredbånd. Aftalen vedlægges som bilag 

Mürsch havde sendt aftalen til Hanne. Vi havde flere spørgsmål til aftalen. Ton spørger Mürsch om nogle 

formuleringer og Fiberby vedr. deres support. 

Det viser sig, at Ton og Marie flere gange oplever driftforstyrrelser. Vi har en formodning om, at det ikke 

handler om udbyderen, men om Apples produkter. Vi vil i nyhedsbrevet spørge beboerne om deres 

oplevelser. 

Aftalen skal først underskrives inden den 30. april. 
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2. Sager til drøftelse 

a. Regning fra Jens Hedegaard vedr. gennemgang af altaner 

Vi har fået en regning på 5.500 kr. Det er kommet lidt bag på os, da vi troede det kunne gøres for en 

vennepris. Vi er i tvivl om, hvad der reelt er aftalt. Hanne sender en mail til Jens Hedegaard om vores 

forundring. 

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. 

 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. 

 Når varmeanlægget lukkes til sommeren, skal vi have taget billeder af hvilke ventiler, der skal 

drejes på. 

3. Sager til orientering 

a. Generalforsamling i Gårdlauget den 25. marts 2013 

Ingen af os havde deltaget. Vi nåede ikke punktet yderligere. Hanne havde denne gang modtaget 

materialet fra Mürsch, men ikke nået at kigge det igennem.  

b. Gensidig orientering 

Franziska kom kort forbi. Hun havde deltaget i mødet på Station City vedr. stofindtagelsesrummet og gav 

en kort tilbagemelding. Hvis nogle har narkorelaterede problemer, kan Bjarne fra politiet kontaktes på 

telefon 7258 8613. Det kunne vi nævne i nyhedsbrevet. 

Vores tidligere andelshaver Birgit Højgaard er død af en overdosis. Hun blev begravet på Færøerne. Hendes 

søn Elias har et netværk omkring sig. Han kommer evt. efter popcorn-maskinen, som står i kælderen.  

4. Eventuelt 

Ulla vil godt indkøbe nogle blomster til potterne. Dette blev bevilget (ca. 500 kr.). I nyhedsbrevet vil vi 

efterspørge interesserede i at indgå i et potteudvalg. 

Vi fik underskrevet kontrakten fra Dansk Udsyring. I den nye bestyrelse skal vi gennemgå forretningsgange 

ved fakturaer.  
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Vi aflyser mødet den 29. april. Vi har godt styr på GF.      

 

15-04-2013/HK 


