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Referat	bestyrelsesmøde	d.	31.	okt.	2017	kl.	18:30	
	
Deltagere	

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

	
 
 

1. Orientering	siden	sidst	
Ingrid	Sveistrup	har	solgt	sin	lejlighed	og	er	udtrådt	af	bestyrelsen	pr.	10.	oktober	2017.	
	
	

2. Referat	fra	sidste	bestyrelsesmøde		
Godkendt	pr.	mail.	
	
	

3. Datoer	for	kommende	bestyrelsesmøder		
Revideret	mødeplan	–	forslag	om	fremover	at	mødes	på	tirsdage	 
• 28.	november	2017	kl.	18:30	–	21:00 
• 9.	januar	2018	 
• 6.	februar	2018	 
• 13.	marts	2018 
• Generalforsamling	maj	2018	 

 
 

4.	Økonomi	 
• Status	drift	og	anlæg.	Intet	nyt	at	berette.	Økonomioversigt	eftersendes.	 
• Der	skal	udarbejdes	detaljerede	forslag	med	budget	på	følgende	opgaver	ift.	budget	2018: 

o Cykelparkering 
o Renovering	af	trappeopgange 
o Grønnere	Vestgård 
o Forslag	ifm.	ny	10	års	vedligeholdelsesplan 

 
 

5.	Nye	vaskemaskiner	 
Installation	forløb	som	planlagt	og	maskiner	er	sat	i	drift.	Miele	har	efterfølgende	koblet	tørretumbler	i	vaskeri	
nr.	9	til	nyt	vaskesystem.	Der	er	påført	et	drejeur.	Kim	Jensen	har	hjulpet	godt	til	med	at	hjælpe	alle	godt	i	gang.	
Der	er	kommet	mange	positive	tilbagemeldinger.		
Hjemmeside-app	kørte	ikke	optimalt	i	starten,	men	er	nu	fuldt	oppe	at	køre.	
Bestyrelsen	er	indstillet	på	at	følge	brugen	af	vaskeriet	og	lave	en	statusopgørelse	for	økonomi	og	anvendelse	i	
den	første	periode	forud	for	generalforsamlingen	for	at	se,	hvordan	de	ændrede	vasketider	og	priser	er	blevet	
modtaget.	Indkomne	kommentarer	vil	indgå	i	vurderingen.		
	
	
6.	Gelænder-reparationer 
Entreprenøren	har	fået	grønt	lys	til	at	videreføre	reparationsarbejderne	i	opgang	41	og	26	B.	Bestyrelsen	er	
enige	om,	at	de	resterende	opgange	udbedres	i	den	aftalte	rækkefølge,	så	de	mest	ødelagte	håndlister	repareres	
først.		Yderligere	reparationer	gennemføres	i	næste	budgetår,	hvis	det	er	forsvarligt.		
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7.	Skadedyr	i	lejlighed	-	Møl	 
Der	er	problemer	med	møl	i	en	af	opgangen.	Særligt	en	lejlighed	været	plaget	af	møl	gennem	en	årrække.	
Viceværten	har	undersøgt	opgangen	og	lejlighederne,	men	har	ikke	kunnet	få	adgang	til	en	lejlighed.	Bestyrelsen	
indstiller	til	at	få	adgang	til	lejligheden,	og	at	der	om	nødvendigt	indhentes	eketern	hjælp	til	at	komme	problemet	
til	livs.	
	
ST	tager	kontakt	til	vicevært,	Kim	Jensen	for	sammen	at	få	kontakt	til	den	pågældende	lejlighed.		
	
	
	
8.	Hjemmeside	 
Hjemmesiden	bliver	ajourført	og	vil	fungere	som	et	opdateret	visitkort	for	foreningen,	hvor	der	er	let	adgang	til	
praktisk	information	for	ejendommens	beboere.	Det	vil	desuden	blive	muligt	at	abonnere	på	nyheder.		
	
KMH	og		ST	tager	et	møde	med	udvikleren	og	kommer	herefter	med	melding	om,	hvornår	den	ny	side	går	i	luften.		
	
	
9.	Altanprojekt	 
Afventer	vedligeholdelsesplan	fra	Falkon	med	opdateret	økonomi.	Denne	forventes	klar	i	december.	Beslutning	
om	afholdelse	af	ekstraordinær	generalforsamling	afventer	samlet	plan	for	altanprojekt.		
	
KS	tager	kontakt	til	SWE	vedr.	projektet.		
JS	rykker	for	vedligeholdelsesplan	fra	Falkon.	
	
	
10.	VVS	og	kloak	 
Projektet	med	udskiftning	af	ventiler	i	kælder	er	gennemført.	Der	er	samtidig	udskiftet	tærede	rørstykker,	hvor	
det	var	nødvendigt.	Projektet	holdt	sig	inden	for	den	afsatte	økonomi,	da	der	er	udskiftet	færre	ventiler	end	i	det	
oprindelige	tilbud.	Kim	Jensen	er	meget	tilfreds	med	samarbejdet	med	VVS-firmaet.	
	
Status	på	reparation	af	kloak-utætheder	i	vest-ejendommen	er,	at	JS	har	bedt	vicevært	og	Falkon	iværksætte	de	
aftalte	tiltag.		
	
	
11.	Nye	vedtægter		
KS	har	videresendt	revideret	udkast	til	SWE	sammen	med	principielle	spørgsmål	efter	tilbagemeldinger	fra	
bestyrelsen.	Nyt	udkast	præsenteres	for	bestyrelsen	når	det	foreligger.	
	
KS	og	ST	tager	et	møde	med	SWE	om	de	nye	vedtægter.		
	
	
12.	Håndtag	til	nedfaldsskakte	
Der	mangler	tilsyneladende	håndtag	forskellige	steder	i	bebyggelsen.	I	hvert	fald	er	der	flere	steder	observeret	
åbne	låger	til	nedstyrtningsskakterne.	Lågerne	skal	kunne	lukkes	tæt,	så	der	skal	anskaffes	det	nødvendige	antal	
håndtag.		
	
JS	sørger	for	at	undersøge	mulighederne	for	faste	eller	evt.	løse	håndtag	til	alle	lejligheder.	JS	drøfter	sagen	med	
Kim	Jensen.		
	
	
13.	Beboerhenvendelse	-	afpropning	af	gasrør	i	lejlighed	
En	del	beboere	spørger	til	muligheden	for	at	fjerne	gasrør	og	målere	i	forbindelse	med	renovering	af	køkken	
eller	skift	til	moderne	komfurer	og	ovne.	Det	er	kun	teknisk	muligt,	hvis	man	bor	øverst	eller	lejlighederne	
ovenover	ikke	bruger	gas.	Det	er	foreningens/bestyrelsens	beslutning	om	det	må	gøres.	
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Ifølge	Frederiksberg	Forsyning	er	det	et	krav	at	det	udføres	af	en	autoriseret	vvs	og	gasmand,	og	gasrøret	bliver	
så	proppet	af	i	underbos	lejlighed.	Der	bliver	så	lavet	en	rapport	til	forsyningen	og	målere	bliver	afleveret	hos	
forsyningen.	
	
Overvejelserne	i	forhold	til	principiel	stillingtagen	er	følgende.		

- Nedtagning	begrænser	fremtidig	brug	af	fælles	installationer,	dog	kun	de	berørte	lejligheder.		
- Nedtagning	kræver	accept	af	alle	lejligheder	ovenover	og	underbo,	uanset	om	de	i	dag	anvender	

gas.	
- Nedtagning	ændrer	ikke	beboers	bidrag	til	vedligeholdelse	af	fælles	installationer.	
- Ansøger	skal	betale	følgeomkostninger	til	lukning	af	huller	og	malerreparation	i	berørte	

lejligheder.	
	
Der	skal	gives	svar	på	henvendelse	i	forbindelse	med	renovering	af	køkken.	Sagen	vil	danne	præcedens.	
	
Der	er	enighed	i	bestyrelsen	om,	at	muligheden	for	at	bruge	gas	skal	bevares,	og	at	forespørgslen	derfor	afvises.	
Det	er	tilladt	at	afmelde	gas,	men	gasrørsinstallationen	bevares	for	ikke	t	begrænse	de	fremtidige	
anvendelsesmuligheder.	
		
KS	giver	besked	til	beboeren.		

	
14.	Beboerhenvendelse	–	Tilladelse	til	isolering	i	kælder	for	at	etablere	gulvvarme		
Der ansøges om tilladelse til at isolere i kælderloft under stuelejlighed. I forbindelse med at der laves nyt badeværelse 
ønsker beboer at etablere elbåren gulvvarme i stedet for el-radiator. Der er imidlertid myndighedskrav at varmeisolere 
gulvet under etageadskillelsen svarende til 70 mm. isoleringsmateriale. Jørgen har beset stedet sammen med Kim 
J/viceværten for at se konsekvenser af at sænke kælderloftet. Det er kompliceret grundet rør i kælder. Der er derfor ikke 
givet tilladelse til isolering i kælder for at etablere gulvvarme.  
 
Bestyrelsen besluttede på den baggrund at give afslag på ansøgningen.  
	
	
15.	Udskiftning	af	radiatormålere	
Brunata har gjort opmærksom på at det er tid til at udskifte batterier i radiatormålere. De ser gerne at vi udskifter 
radiatormålerne til en nyere model. Det giver to års garanti men de er væsentligt dyrere. Batterier holder typisk 10 år 
men kan fås op til 15 år. Der er ingen tekniske forskelle i målere kun at de oftere udsender radiosignaler og derfor er 
lettere at aflæse for målerfirmaet. 
 
Tilbud nye målere 68.422 kr. (433 kr. pr. lejemål) 
Tilbud nye batterier 32.800 kr. (208 kr. pr. lejemål) 
 
Der er desuden en årlig betaling for målerregnskab på 30.140 kr. (190 kr. pr. lejemål)  
 

Udgiften betales over varmeregnskabet og påvirker ikke foreningens økonomi. Der er imidlertid en potentiel årlig 
besparelse ved at finde anden leverandør. Den vil være størst hvis man går tilbage til selv at aflæse målere.  
 
Bestyrelsen	besluttede,	at	man	ikke	vil	benytte	tilbud	om	at	udskifte	målere	og	kun	udskifte	batterier	i	år	hvis	
det	er	nødvendigt.	Det	kan	være	interessant	på	sigt	at	skifte	leverandør	men	der	er	ikke	stemning	for	at	gå	
tilbage	til	selvaflæsning.	
	
KS	kontkakter	Brunata.	
	
	
16.	Beboerforslag	–	Juletræ	i	gården	
Der	er	kommet	forslag	om	at	indføre	en	tradition	med	juletræ	med	lyskæde	i	gården.	Der	er	enighed	i	
bestyrelsen	om,	at	det	er	en	god	ide.	En	mulighed	er	at	supplere	med	lys	på	de	små	træer	mod	Howitzvej.		
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JS	tager	kontakt	til	gartnerpigerne	og	hører,	om	muligheden	for	levering	af	juletræ.		
	
	
17.	Høringssvar	–	Cykelstier	på	Howitzvej	
KS	udarbejdede	svar	fra	foreningen	godkendt	af	bestyrelsen	pr.	mail.	Foreningen	byder	de	nye	cykelbaner	
velkommen	da	de	er	stærkt	savnet.	Foreningen	foretrækker	en	fuld	løsning	der	samtidig	tilgodeser	parkering	og	
begrænser	trafikken.	Med	et	kommende	CBS	studenterhus	på	den	modsatte	side	af	vejen	Howitzvej	30	vil	der	
komme	mere	aktivitet	i	området.	Det	er	derfor	også	vigtigt	at	der	kommer	styr	på	cykelparkeringen	og	god	plads	
til	fodgængere.	Foreningen	savner	i	kommunens	oplæg	en	sikker	passage	af	Howitzvej	og	Hospitalsvej	for	
fodgængere.	Den	må	gerne	ligge	i	forbindelse	med	Jernbanestien	så	området	bindes	tættere	sammen	for	
fodgængere	og	så	trafikken	til-fra	rådhus	og	Frederiksberg	Have	ledes	via	Hospitalsvej	udenom	vores	haveanlæg.	
	
	
	
18.	Falkonaftale	
Der	er	oplevet	udfordringer	i	kommunikationen	med	Falkon.	Det	er	naturligvis	vigtigt,	at	lovgivning	overholdes,	
men	samtidig	er	det	vigtigt,	at	der	er	en	god	kommunikation	mellem	parterne.		
	
JS	tager	kontakt	til	Falkon.		
	
	


