
Referat bestyrelsesmøde d. 26. marts 2018 kl. 18:00-21:15 
Deltagere 

• Kim Svendsen (KS) 
• Kristina Mie Hansen (KMH)
• Jørgen Skielboe (JS) 
• Stine Teglborg (ST)

1. Orientering siden sidst 
• Udskiftning af radiatormålere (Brunata) og rensning af ventilationskanaler (KRS) i de 8 resterende opgange 

skrider frem som planlagt. Arbejdet med at få adgang til lejligheder og koordinere ekstraopgaver vedrørende 
udluftning er tidskrævende for viceværten. Beboere har generelt taget godt imod men der er modtaget klager 
fra to beboere i de 8 berørte opgange. Det har været nødvendigt at godkende ekstraarbejder til reparation af 
ventilationskanaler på loftet.  

• Velfac har udført manglende gummilister. I en opgang er gummilisterne blevet fjernet i to vinduer og måtte 
derfor erstattes. Der har også gennem længere tid siden renovering manglet gummilister ved vindue i butik. 

• Gelænderreparationer i opgang 41 og 26 B forventes udført i april måned.  
• Der laves reklame for ny hjemmeside og nyhedsbrev i forbindelse med kommende generalforsamling. 
• Bestyrelsen har modtaget henvendelse om beboer der er generet støj fra vaskeri i øst-bygningen. Foreningen er 

ved at indhente oplysninger om ændringer i vaskemønster siden at vasketiden er udvidet og vil på den 
baggrund vurdere om der skal ske ændringer. 

• Bestyrelsen har modtaget endnu to henvendelser om møl i øst-bygningen vedrørende en lejlighed i opgang 8 
og i vaskekælder under bygningen. Bestyrelsen kontakter skadedyrsbekæmper for at finde løsning. 

• Kommunens sortering af madaffald – startpakker med køkkenkurv, to ruller affaldsposer og informationsfolder 
forventes udleveret lige efter påske. Der informeres i nyhedsbrev. 

• Henvendelse om lavt vandtryk på øverste etage i enkelte lejligheder i spidsbelastningsperiode. KimJ 
undersøger med Frederiksberg Forsyning og VVS-firma.  

• Henvendelse vedrørende mulig vandskade ifm. nabos renovering af badeværelse. Bestyrelsen besigtiger og 
vurderer skadens omfang.  

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt pr. mail – gennemgang af handlepunkter fra møde. 

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder  
Revideret mødeplan – der aftales møde med Westergaard om generalforsamling i uge 15 og evt. holde kort 
bestyrelsesmøde i forbindelse hermed. 
• 10. april 2018, afholdes i forbindelse med møde med Westergaard. 
• Generalforsamling maj 2018  

4. Økonomi  
• Tilstandsrapporten viser en række opgaver som skal prioriteres i de kommende år. Rapporten kan med fordel 

sammenholdes med tidligere rapport fra 2010 da de har forskelligt fokus 
• Der skal desuden udarbejdes forslag med budget på følgende opgaver: 

o Cykelparkering 
o Renovering af trappeopgange inkl. belysning 
o Modernisering af kælderbelysning samt udskiftning af sikringsskab i vestkælder  
o Indretning af tidligere varmekælder til aktivitetsrum  

5. Udskiftning af cirkulationspumpe i varmecentralen 
Foreningen har modtaget tilbud på udskiftning af cirkulationspumper i varmecentralen for 54.725 kr. inkl. moms. 
Forslaget er baseret på anbefalinger i energimærkerapport 2017. Udgiften forventes at være tjent ind på 3 år i form af 



lavere udgifter til strøm og vil som følge heraf også reducere udledningen af CO2. Beslutningen påvirker ikke 
foreningens driftsregnskab, da udgifterne jf. vedtægterne finansieres over forbrugsregnskabet.   
Forslaget gennemføres efter fyringssæsonen for at undgå unødige gener for beboerne. 
Bestyrelsen besluttede at udskifte cirkulationspumperne, forventeligt inden sommerferien.  
6. Planlægning af generalforsamling 
Generalforsamlingen skal afholdes i maj måned. Bestyrelsen fastsætter dato på møde med Westergaard. Bestyrelsen 
diskuterede udkast til dagsorden og forberedte punkter til planlægningsmøde med Westergaard. 
Det indstilles, at vi aftaler budget- og regnskabsmøde med SWE og forbereder liste over spørgsmål der skal afklares og 
opgaver der skal løses af bestyrelsen. 
7. Altanprojekt  
Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde at gå i forhandlinger med SWE og Falkon om rådgivning vedrørende 
altanprojekt. De tekniske undersøgelser viser at altanerne skal renoveres eller udskiftes snarest. 
Bestyrelsen er enige om at der skal præsenteres et forslag for generalforsamlingen, der løser udfordringen med at 
altanerne skal ordnes, dvs. at altanerne enten skal udskiftes eller renoveres.  
Belært at tidligere erfaringer og for at sikre der er et oplyst beslutningsgrundlag valgte bestyrelsen at acceptere 
Westergaards tilbud om rådgivning. Altanprojekter er en kompliceret juridisk, økonomisk og teknisk proces som 
erfaringsmæssigt er svær at gennemføre i boligforeninger. For at få en god proces er det afgørende at forarbejdet er 
kvalificeret. Aftalen tilgodeser samtidig, at bestyrelsen ikke ønsker at forpligte foreningen i væsentlig økonomisk 
omfang før generalforsamlingen har truffet en beslutning. Aftalen indebærer, at foreningen betaler 25 t.kr. inkl. moms 
for juridisk og økonomisk rådgivning frem til og med beslutning om hvad der skal ske. Aftalen indeholder også vilkår 
for yderligere rådgivning med de træder først i kraft hvis generalforsamlingen vedtager projektet. Der er allerede 
afholdt udgifter til teknisk rådgivning i forhold til renovering af altaner og forventes kun begrænsede yderligere udgifter 
til teknisk rådgivning inden generalforsamlingen.   
8. Tilbud på aftale om kloakservice 
Der er fortsat problemer med kloakvand/urin i storskraldsrummet i vest som formodentlig skyldes manglende løbende 
rensning og vedligeholdelse af kloakker og højtvandslukkere. Der er indhentet tilbud på opgaven jf. 
vedligeholdelsesplan. Forslaget indebærer, at alle brønde renses i lige år første gang nu i 2018 mens højvandslukker og 
rottespærrer renses og kontrolleres årligt.  
Forslaget indebærer, at der i lige år er en udgift på 26 t.kr. i lige år, første gang i 2018 og 7500 kr. i ulige år. Bestyrelsen 
bekræftede beslutningen truffet pr. mail. 
9. Oversigt og status på øvrige opgaver 
Nye vedtægter  
Foreningen har modtaget revideret udkast til nye vedtægter der skal meldes tilbage på de resterende udestående punkter. 
Afventer i øvrigt at der kommer ny betænkning af ejerlejlighedslov med tilhørende normalvedtægt, hvilket forventes 
foråret 2018. Det undersøges med Westergaard om sagen kan færdiggøres og behandles på generalforsamlingen.  
Guide til ombygninger i foreningen 
En samlet oversigt over retningslinjer og krav i forbindelse med ombygninger, herunder krav om brug af godkendt 
rådgiver og oversigt over standardtilbud fra leverandører der kender foreningen   
9. Evt.  
Kristina forbereder forslag til at begrønne Vestgård med blomsterkasser i samarbejde med beboere til næste møde. 

Referat: KS


