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GODKENDT 

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

tirsdag den 25. juni 2013 

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

Franziska Regenfuss. 

1. Sager til beslutning 

a. Konstituering af bestyrelsen 

Hanne: Formand, hjemmesiden, kontaktperson til vicevært. 

Ulla: Næstformand, ansvarlig for nyhedsbreve.  

Ton: Kasserer, kontaktperson til Mürsch. 

Franziska/Marie: Kontaktpersoner til håndværkere. 

b.  Opfølgning på generalforsamlingen den 6. maj 2013 

Vi venter med værdierne til et senere møde. 

I næste nyhedsbrev vil vi efterlyse et festudvalg til foreningens 10 års jubilæum. Deadline for interesserede 

til Ulla inden den 13. september. 

Det er kun Stine, som har henvendt sig vedr. afprøvning af ny router fra Fiberby. Ton tager sig af det efter 

sommeren. 

Ton retter vedtægterne til og sender dem som pdf-cute til Hanne. 

c. Hvor mange nøgler/chipnøgler skal der minimum foreligge ved overtagelse af lejlighed? 

3 nøgler og 2 chipnøgler er minimum. Alle nøgler skal selvfølgelig afleveres. 

d. Mødeplan for efteråret 2013 samt dato for arbejdsdag 

Fremover vil vi holde møderne på De fire årstider, Halmtorvet 34 den 12. august, 9. september,                  

21. oktober, 25. november 2013. Julefrokosten skyder vi til 10. januar 2014 på Spuntino, Vesterbrogade 68. 

Arbejdsdagen bliver den 29. september kl. 13-17. 

2. Sager til drøftelse 

a. Brev fra Henrik vedr. varmeanlæg og biofilm  

Henrik vil gerne involveres i vores varmeanlæg. Der er sket en del siden bestyrelsen modtog brevet. Vi vil 

derfor invitere Henrik til det næste møde. 
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Der blev lukket for fjernevarmen den 3. juni 2013. 

b. Opfølgning på regning fra Jens Hedegaard vedr. gennemgang af altaner 

Ton har fulgt op på sagen og har haft mail korrespondance med Jens Hedegaard., som Hanne får til arkivet. 

Vi lukker sagen, men det er blevet tydeligt hvor vigtigt det er at afstemme forventninger, få et skriftligt 

tilbud og aftale tidsperspektivet. 

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/cykelsortering. 

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

drejes på. 

 Pudse vinduer på fællesarealerne. 

 Fjerne ukrudt på Viktoriagade og Halmtorvet. 

 Gøre ekstra rent på væggene.  

 Gummi på bagdørene, så sten til at holde dørene ikke skrammer. 

 Lave mad til arbejdsdagen. 

3. Sager til orientering 

a. Hvordan gik Skt. Hans aften? 

Der var ca. 85 mennesker. Gården vrimlede med børn – også dagen før til kaninburs bygning. Fremover skal 

oprydning være en arbejdsopgave. 

b. Hvornår holder bestyrelsen sommerferie? 

Ulla: Uge 30-32, Marie: Uge 38-39, Ton: Uge 28-30 og Hanne: Uge 30. 

b. Gensidig orientering 

Kirkebjerg har foretaget brønd- og ventilationstjek – alt er i orden. 
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Vesterbro Lokaludvalg efterspørger ideer til gruspladsen på Halmtorvet, hvor der kunne være aktiviteter for 

børn. Lokaludvalget kan finansiere dette. 

På et senere møde skal vi drøfte affald, da der kommer mere affaldssortering i efteråret jf. brochure, der er 

delt ud til alle husstande. 

4. Eventuelt 

Intet at referere.     

 

03-07-2013/HK 


