
Referat bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2018 kl. 18:30-21:00 
Deltagere: 

• Anders Frost Rudebeck (AFR) 
• Jørgen Skielboe (JS)  
• Kim Natour Svendsen, formand (KNS)  
• Nathalie Cederlund Søndergaard, suppleant (NCS) 
• Jan Aarup, suppleant (JA) 

Afbud: Søren Alkjærsig, kasserer  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
2. Orientering siden sidst 

• Bekæmpelse af møl er undervejs. Der gennemføres behandleringer 2. okt., 16. okt. og 30 okt.  
3. Godkendelse af tillæg til ansættelseskontrakt vicevær 

Tillægget blev godkendt og overbringes af KNS til viceværten med de faldne bemærkninger. 
4. Administration af foreningen 

Foreningen besluttede at forfølge mulighederne for at bedre og billigere administration. Der indhentes yderligere 
mindst et kontroltilbud og tages kontakt til Sven Westergaard for at høre hvilke planer der er for at forbedre den 
administrative platform samt mulig revurdering af administrationsomkostningerne.  
NCS undersøger og vender tilbage med forslag til mulige administratorer. KNS fremsender skitse til 
kravspecifikation og kontakter SWE. 

5. Altaner  
Bestyrelsen har siden sidste møde modtaget et skriftligt tilbud på rådgivning omkring altanprojektet fra WTC 
Advokater. Det er billigere end tilsvarende tilbud fra SWE men udviklingen i processen stiller spørgsmål ved 
hvilken type juridisk rådgivning der er brug for da der vil være stor forskel alt efter om altanerne skal renoveres 
eller udvides. 
Bestyrelsen drøftede mulighederne og finder behov for at spørge beboerne om deres ønsker til de fremtidige altaner 
inden der bruges yderligere administrative og økonomiske ressourcer på opgaven.  
Undersøgelsen gennemføres i lyset af at der har været stor udskiftning blandt beboerne i den periode altanerne har 
været diskuteret. Man kan derfor ikke være sikker på at tidligere tilkendelser holder. En direkte henvendelse til alle 
vil skabe opmærksom om en sag, som alle snart skal forholde sig til, da det vil være en betydelig udgift uanset om 
altanerne renoveres eller udskiftes.  
Det blev besluttet at gennemføre en høring hvor alle præsenteres for deres muligheder ved at kunne se en mulig 
fremtidig altan og hvad den forventes at koste ligesom lejligheder uden altan kan se at deres bidrag og økonomi 
ikke påvirkes af valget. Der gøres en særlig indsats for at få en høj svarprocent ved både at anvende email og alm. 
post efter behov.  
JS opdaterer tegningsmaterialet. AFR laver udkast til tekst med bidrag fra bestyrelsen. NCS bidrager med korrektur 
og layout. 

6. Nye vedtægter 
Der er igangsat et arbejde med at revidere foreningens vedtægter. Der er tale som så stor en opdatering at der reelt 
er tale om et helt nyt sæt vedtægter. Bestyrelsen modtog seneste udkast tilbage i januar 2018 men valgte på 
anbefaling af SWE at udsætte behandlingen til der kom en betænkning til ny ejerlejlighedslov med tilhørende 
normalvedtægter. Det forventedes at foreningen herved kunne læne sig op ad lovgivningen f.eks. i forhold til 
regulering af korttidsudlejning. 
Beslutningen om at afvente ny lovgivning medførte samtidig, at vedtægterne ikke kunne nå at blive afsluttet i tide 
til behandling på generalforsamlingen i maj måned. Der sigtes nu mod vedtagelse på generalforsamling maj 2019. 
Efterfølgende kom er der i marts måned som ventet en rapport om ejerlejlighedsloven. Senest er det dog meldt ud i 
pressen at Erhvervsministeriet har opgivet at samle flertal til en revision af loven. Der er derfor en uforudset 
situation hvor vi kan blive nødt til at regulere mere i vedtægterne. 
Bestyrelsen drøftede processen og vil på næste møde diskutere udkastet i detaljer. 



7. Udkast til økonomirapportering 
Udskudt da SA var forhindret i at deltage i mødet. Bestyrelsen opfordrede SA til at rundsende et udkast med 
henblik på at kunne anvende evt. midler på årets budget til småprojekter og løbende renovering. 

8. Forslag til anlægsprojekt – bedre cykelparkering 
Bestyrelsen diskuterede muligheden for at forbedre cykelparkeringen i gårdanlægget mod Howitzvej. Gartneren har 
allerede ryddet det brede bælte af buske i højre side mod Howitzvej. Der er tidligere arbejdet med ide om at rydde 
alle buske og plante en smal bøgehæk som der er mod Smallegade. Hæk kan med fordel plantes om efteråret. 
Den ledige plads kan anvendes til flere cykelstativer – den lille løsning vil være kun at anlægge i den side der 
allerede er ryddet. Den store løsning vil være også at flytte postkasser ud mod den nye hæk, når buskene er ryddet, 
så der kommer nye cykelstativer i begge sider.  
Bestyrelsen diskuterede mulighederne og besluttede at udsætte beslutningen til næste møde. JS tilbød at arbejde 
videre med forslaget og visualisere det til næste møde. 

9. Renovering af gelændere 
Bestyrelsen besluttede at fortsætte den løbende renovering af gelændere i opgangene ved at igangsætte renovering 
af opgang 7 og 9. Forventet udgift er ca. 40 t.kr. 
JS aftaler videre med håndværker og vicevært. 

10. Forslag om udmeldelse af Frederiksberg Grundejerforening 
Foreningen har modtaget indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frederiksberg Grundejerforening. Der 
synes ikke at være en tydelig begrundelse for at være medlem af foreningen. Foreningen tilbyder at være talerør, 
høringspart i forhold til myndigheder og rådgiver for medlemmer. Vores forening har imidlertid ikke behov for 
ydelserne og har ikke gjort anvendelse af dem i de seneste år.  
Bestyrelsen besluttede at melde sig ud af grundejerforeningen og sparer herved foreningen for et årskontingent på 
500 kr.  

11. Forslag om at tegne netbanksforsikring 
SWE anbefaler jf. udsendt mail, at foreningen tegner en netbanksforsikring der dækker tab af indestående på 
foreningens bankkonti ved hackerangreb. Forsikringen skal kunne dække tilfælde hvor der er tab selvom SWE har 
overholdt alle sikkerhedsforskrifter. SWE dækker tab der skyldes egne fejl. Forsikringspræmien afhænger af 
dækningen op til 1 mio. kr. koster ca. 600 kr. årligt i præmie.  
Bestyrelsen vedtog at blive forsikre sin kassebeholdning. 

12. Kursus i de nye persondataregler 23. okt. 
SWE afholder kursus tirsdag den 23. okt. kl. 16:00-18:30. Tilmeldingsfrist 16. okt. Interesserede blev opfordret til 
at melde sig. 
JA oplyste, at han deltager i andet af SWEs kurser for nye medlemmer i bestyrelsen. 
 Kommende bestyrelsesmøder  
Mødekalender opdateres løbende: 
• Mandag 5. november 
• December aftales 

13. Punkter til næste møde 
14. Evt.  

Nathalie meldte afbud til møde den 5. nov. 


