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Deltagere 

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

1. Orientering siden sidst 

 Planlagt bestyrelsesmøde 9. januar udsat pga. mødemateriale var forsinket udefra. 
 Ny hjemmeside er i drift og er blevet godt modtaget. Antallet af tilmeldinger til nyhedsbrev følges. 
 JS og KS deltog i kommunens dialogmøde om pladsen bag Frederiksberg Rådhus. Mødet havde også 

deltagelse af flere andre beboere. Projektet er i en tidlig fase. Der er muligheder for en interessant 
udvikling af området og håndtering af trafik og parkering i området. Nærmeste naboer er bekymret for 
støj i området.  

 Frederiksberg Kommune har vedtaget, at der skal laves cykelbaner på Howitzvej. Projektet medfører 
ensretning af vejen fra Hospitalsvej til Nordre Fasanvej, smallere fortov og omlægning af nogle 
parkeringspladser. 

 KS og Kim J har afholdt møde med konsulent fra Velfac om vinduernes stand. Stand er som forventet og 
bør kunne holde mange år endnu. 

 KS har modtaget henvendelse fra beboer om tidligere elevator-sag. Sagen drøftes ifm. fremtidig 
prioritering af større renoverings- og moderniseringsopgaver. 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Godkendt pr. mail. 

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder  

Revideret mødeplan  

 7. februar 2018 kl. 19:00 – 21:00 
 13. marts 2018 
 10. april 2018 
 Generalforsamling maj 2018  

4. Økonomi  

 Status drift og anlæg – afventer regnskabsafslutning, intet nyt at berette 

 Der skal udarbejdes detaljerede forslag med budget på følgende opgaver: 
o Cykelparkering 
o Renovering af trappeopgange inkl. belysning 
o Grønnere Vestgård 
o Modernisering af kælderbelysning samt udskiftning af sikringsskab i vestkælder  
o Muligt nyt projekt - Indretning af tidligere varmekælder til aktivitetsrum, besigtiges ifm. næste 

bestyrelsesmøde.  

5. Planlægning af større renoveringsopgaver 



Falkon har afleveret Tilstandsrapport med 10 år vedligeholdelsesplan. Hovedlinjerne i planen blev drøftet. Der 
er en række større opgaver, der skal udføres bl.a. udskiftning af tag. Første store opgave er dog altaner. 

Jørgen kontakter Falkon og får lavet aftalte mindre korrektioner i tilstandsrapporten. Det præciseres desuden, 
hvad der er kan/skal opgaver i de næste 10 år, så rapporten kan bruges til prioritering af opgaver.  

Det blev også diskuteret, hvordan man kan forbedre indeklimaet i lejlighederne, da flere oplever problemer med 
fugt i lejlighederne. Foreningen er ved at rense foreningens udluftningskanaler i badeværelser. Der kan være 
muligheder for at forbedre denne ved at indføre mekanisk ventilation. Det kan evt. også åbnes op for individuel 
installation af udluftning med varmegenindvinding. Jørgen finder tidligere undersøgelse af indeklima fra 2010. 
KS kontakter mulig installatør af udluftning med varmegenindvinding. 

6. Opgaver til igangsætning januar 2018 

Opgaver til prioritering og mulig igangsætning. 

o Gelænderreparationer i opgang 41 og 26 B, udsat fra december - igangsættes 
o Rensning af de ventilationskanaler der endnu mangler igangsættes efter modtaget tilbud fra 

KRS. Før udførelse skal Kim Jensen gennemgå at der er adgang. Der kan være lejligheder med 
sænkede lofter hvor der først skal installeres inspektionslem. Foreningen er behjælpelig med 
tilbud men udførelse sker for beboerens regning. 

Bestyrelsen vedtog de to projekter. Når tidsplan er aftalt kommunikeres til beboere via nyhedsbrevet.  

7. Brunata – udskiftning af radiatormålere 

På mødet i oktober behandlede bestyrelsen forslag om at udskifte radiatormålere. Det blev besluttet, at man ikke 
umiddelbart ville følge tilbuddet og ville kontakte Brunata for yderligere information. KS og KimJ har i december 
måned haft møde med Brunata og fået et revideret tilbud. 

Brunata oplyste, at de tilbyder meget andet end varmeaflæsning og varmeregnskaber. De tilbyder også 
overvågning af varmesystem, vandaflæsning og vandregnskaber, elmålere og afregning samt kontrol af 
luftfugtighed alt via fjernaflæsning.  

Det er tidligere undersøgt, at der ikke er økonomi i at indføre vandmålere og det er aktuelt ikke et lovkrav. Der 
kunne være økonomi i at erstatte de individuelle elmålere med egne bimålere, men det er ikke praktisk at 
gennemføre i forhold til etablering og drift. På forespørgsel har vores administrator meddelt at de ikke har 
kendskab til andre ejerforeninger der har overtaget foreningens elmålere. Alle elmålere skal under alle 
omstændigheder udskiftes i 2019, da fjernaflæste målere er blevet et lovkrav. Ideen kan derfor evt. revurderes 
på et senere tidspunkt. Vi vurderer, ikke at der er behov for mere detaljeret overvågning af varmesystemet da 
Frederiksberg Forsyning i dag leverer en tilfredsstillende service. Endelig vil overvågning af fugt i lejlighederne i 
forhold til forebyggelse af skimmelsvamp blive forholdsvis dyrt at etablere og kun være interessant for et 
mindretal af beboere. Som en generel kommentar gælder også at der er en rivende teknologisk udvikling af 
overvågning af indeklima. Man kan derfor også med fordel afvente udviklingen af bedre og billigere løsninger. 

Brunata har imidlertid samtidig tilbudt rabat på udskiftning af radiatormålere og det årlige regnskab. Der er 
derfor økonomi i at udskifte målere.  

Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet. Tidspunkt for udskiftning aftales med Brunata og kommunikeres i 
nyhedsbrev.  

8. Henvendelse fra Hjemmehjælpen om opsætning af hjertestarter foran Smallegade 26A 



Hjemmehjælpen har i december anmodet om at opsætte en hjertestarter på deres facade. Bestyrelsen har 
reageret positivt på henvendelsen. De har oplyst at drift og vedligeholdelse varetages af dem og at det ikke 
kræver godkendelsen af kommunen. 

Der er offentlig adgang til hjertestarteren. Der er i øvrigt allerede hjertestarter ved Brandstationen. 

Bestyrelsen imødekom forslaget. Når hjertestarteren er sat op informeres via nyhedsbrevet. 

Efterfølgende har Hjemmehjælpen trukket tilbuddet da der allerede er hjertestarter i området. 

9. Henvendelse fra Bekey – etablering af elektronisk låsesystem  

Bekey A/S har den 30. november 2017 anmodet om at etablere elektronisk adgang i vores dørtelefonanlæg på 
hoveddøre til de aflåste opgange, så de kan give deres kunder adgang uden brug af nøgle. Henvendelsen sker 
med henvisning til at Frederiksberg Kommune har besluttet at indføre elektronisk låsesystem for borgere, der 
modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje. 

Det vil ske uden omkostninger for foreningen, men er betinget af at vi giver dem retten til at videresælge 
adgangen til andre kunder. Det vil sige at kurerfirmaer og lignende vil kunne låse sig ind i opgange via app i 
mobil. Hvis foreningen selv ønsker at bruge systemet som alternativ til nøglebrik, så skal der betales for en 
abonnementsordning. 

Bestyrelsen vurderer, at fordelene er meget begrænsede for en forening som vores der i forvejen har et 
elektronisk låsesystem. Det er alene spørgsmålet om at kunne få stillet en vare foran døren når man ikke er 
hjemme og så vil det være lettere for hjemmeplejen at de ikke skal have individuelle nøgler. Man må formode at 
der herved også vil komme ønske om elektronisk nøgle på lejlighedsdøre ellers er tidsbesparelsen minimal. 

Prisen for dette er at vi afgiver kontrol med hvem der får adgang til et privat firma. Det vil sænke 
sikkerhedsniveauet. Aftalen skaber også et bureaukratisk afhængighedsforhold til Bekey, da de skal kontaktes 
ved fejl på systemet inden vi selv udfører arbejde. Det er uholdbart. 

Bestyrelsen har meddelt Bekey A/S at vi er betænkelige ved forslaget. Bekey har den 9. jan sendt yderligere 
information hvor de fremhæver at det ikke koster noget og at forsikringen vil dække uhindret.  

Kristina kunne supplere med at der allerede i dag er aftale med Årstiderne om at de har nøglebrik med adgang så 
deres varer, så hellere ikke ift. madkasser vil forslaget give nye muligheder. 

Bestyrelsen besluttede at takke nej til ordningen. 

10. Samarbejde med VVS-firmaet John Jensen A/S 

Vi har modtaget oplæg til samarbejdsaftale med John Jensen A/S der ønsker at tilbyde sine ydelser til 
foreningens beboere. Foreningen anvender i forvejen firmaet til vedligeholdelse af fællesinstallationer. Firmaet 
tilbyder med aftalen faste priser og standardydelser, hvilket kan være en hjælp for beboere der ønsker at 
renovere egen lejlighed. Foreningen kan have en interesse i at beboere anvender et firma der i forvejen kender 
ejendommen og som står for kvalitetsarbejde. Aftalen er uforpligtende men foreningen kan anbefale brugen i 
foreningens ombygningsguide.   

Bestyrelsen godkendte aftalen. Informationer vil indgå i kommende guide til ombygninger i foreningen.  

11. Altanprojekt  



Bestyrelsen drøftede tilbud fra SWE om juridisk rådgivning ifm. afklaring af om altanerne skal renoveres eller 
udskiftes. På seneste generalforsamling blev der fremlagt en teknisk undersøgelse, der viste at det nu er 
nødvendigt at gøre noget ved altanerne. Projektet kan derfor ikke udsættes yderligere.  

Bestyrelsen var enige om at det er centralt at få kvalificeret rådgivning til processen, da man ikke tidligere er 
lykkedes med at få truffet en beslutning i sagen. Der skal parallelt hermed findes en teknisk rådgiver.  

Bestyrelsen er indstillet på at indgå aftaler om rådgivning og gerne med vores faste samarbejdspartnere der i 
forvejen kender foreningen. De samlede udgifter til at forberede generalforsamlingens beslutning skal holdes på 
et rimeligt niveau, hvorfor egentlig projektering mm. må ligge efterfølgende. Der vil dog uanset valg af projekt 
være betydelige administrative udgifter ved at få altanerne ordnet. 

Bestyrelsen besluttede at gå i forhandlinger med SWE og Falkon om opgaven.  

12. Nye vedtægter  

Nyt udkast til vedtægter er modtaget den 9. jan. Anne Nepper/SWE meddeler samtidig at Tinglysningsretten 
fortsat ikke kan oplyse om vedtægtsændringer kan tinglyses ved underskrift af bestyrelsen eller det kræver 
underskrift af samtlige beboere. Tidligere domme tyder dog på at det er muligt. Hvis ikke det er muligt kan man 
føre sag men det vil fordyre processen.  

SWE oplyser også at der fortsat ikke er kommet ny betænkning til ny ejerlejlighedslov med tilhørende 
normalvedtægt. Ejendomsforeningen Danmark har oplyst at den forventes at komme foråret 2018. Det er den 
der bl.a. forventes at regulere korttidsudlejning når det ikke reguleres i foreningens egne vedtægter. Vi undlader 
derfor at regulere dette i egne vedtægter. 

Behandling af vedtægterne forventes på kommende generalforsamling maj 2018 men afhænger af hvornår de 
nye normalvedtægter offentliggøres. 

Bestyrelsen indledte behandlingen af sagen og tager den op igen på næste bestyrelsesmøde. 

13. Evt.  

Intet at berette. 

Referat: KS 


