
Bestyrelsesmøde	d.	2.	Februar	2017	kl.	17.00	
	
Deltagere:	
	
Jørgen	Skielboe		
Ingrid	Sveistrup			
Lise	Moth			
	
Lene	Bjørg	Jensen	havde	meldt	afbud.	
	
0.	Status	på	bestyrelsens	sammensætning.	
Flemming	 Hansen	 har	 sendt	 bestyrelsen	 en	 skriftlig	 meddelelse	 vedr.	 sin	
udtrædelse	 af	 bestyrelsen.	 Bestyrelsen	 er	 funktionsdygtig	 med	 nuværende	 3	
medlemmer.	LBJ	fungerer	endvidere	som	suppleant/bestyrelsesmedlem.	
	
1.	Godkendelse	af	dagsorden	
Dagsordenen	blev	godkendt.	
	
2.	Godkendelse	af	sidste	bestyrelsesreferat	
Bestyrelsesreferatet	 af	 5.	 januar	 2017	 blev	 godkendt	 og	 lægges	 herefter	 på	
hjemmesiden.	
	
3.	Varmeforsyning	
Status	på	nuværende	driftssituation:	I	orden.		
	
4.	Reparation	af	trappegelændere	
Kim	foreslår,	at	Ved	Andebakken	2,	Howitzvej	37	og	39	renoveres	som	de	næste,	
hvilket	 bestyrelsen	har	 godkendt.	 JS	har	 aftalt	med	gelændersnedkeren,	 at	 han	
starter	op	om	ca.	2	uger.		
	
5.	Samarbejdsaftale	med	ingeniørfirmaet	Falkon	
Samarbejdet	 fungerer	 fortsat	 fint.	 JS	 har	 meddelt,	 at	 Falkons	 tilbud	 på	 en	
opdatering	af	den	3	år	gamle	tilstandsrapport	vedr.	gårdaltanernes	tilstand	til	kr.		
37.500	 ekskl.	 moms	 er	 accepteret.	 Falkon	 iværksætter	 arbejdet,	 så	 det	 kan	
præsenteres	på	generalforsamlingen.	
	
6.	Gårdudvalg	/gartnersituation	
LM	har	modtaget	et	overslag	fra	Gartner-pigerne,	som	accepteres.	Dog	således,	at	
der	 alene	 er	 tale	 om	 en	 overslag,	 så	 der	 løbende	 sendes	 regninger	 med	
udspecifiering	af	udført	arbejde	og	antal	timer.		
	
7.	Støj	og	husorden	
Pt.	ingen	problemer.	
	
8.	Rensnings	af	aftrækskanaler	
Foreningen	 har	 indgået	 kontrakt	 om	 arbejdet	 med	 KRS,	 som	 har	 gennemført	
rensningen	af	Howitzvej	37-39-41	og	Ved	Andebakken	1.	
	
9.	Trappevask	og	vicevært-afløsning	



Andebakkegaarden	 har	 lavet	 kontrakt	 med	 KRS	 om	 trappevask	 og	
viceværtafløsning.	Forholdet	til	Colorit		er	ophørt	
	
10.	TV-	og	internetabonnement	
Der	foreligger	et	endeligt	tilbud	internet	og	tv	fra	Tina	Kjær	fra	Bolig:Net,	
Bestyrelsen	er	enige	om	at	gå	videre	med	Bolig:Nets	tilbud,	således	at	Tina	Kjær	
fra	 Bolig:Net	 inviteres	 til	 at	 præsentere	 tilbuddet	 på	 førstkommende	
generalforsamling	med	henblik	på	vedtagelse.	
TV-pakken	hos	Yousee	ændres	indtil	videre	ikke.	
	
11.	Klimasikring	
JS	forbereder	oplæg	herom	til	næste	bestyrelsesmøde.			
	
12.	Designmanual	for	opgangene	+	vedligeholdelsesplan	
Der	 skal	 findes	 en	 eller	 to	 byggeentreprenører,	 som	 vil	 afgive	 tilbud	 på	
reparation	og	maling	af	vægge,	lofter,	balustre,	indgangsdøre	og	entredøre.	
Forinden	udarbejdes	retningslinjer	for	opgangenes	farvesætning	af	lofter,	vægge	
og	entredøre.	
JS	 vil	 snarest	muligt	 bidrage	med	 en	 designmanual	 og	 en	 vedligeholdelsesplan	
for	opgangene	som	kan	præsenteret	på	den	kommendegeneralforsamling.	
	
13.	Liv	i	de	lukkede	opslagstavler	og	hjemmeside	
LM	har	 oprettet	 en	 lukket	 facebook-gruppe	 ved	 navn	 ”E/F	 Andebakkegården”,	
som	beboere	 kan	 tilmelde	 sig	med	 henblik	 på	 at	 højne	 kommunikationen.	 Der	
sættes	sedler	op	herom	på	opslagstavlerne	til	orientering.	
	
14.	Møl-problemer	
Pt.	ingen	problemer.	
	
15.	Administration	af	nøgle	til	port	
Kim	og	LBJ	har	nøgler	til	porten.	Ikke	behov	for	at	skifte	lås	i	øjeblikket.	
	
16.	Bestyrelsesmødelokalets	indretning	
En	 større	 gennemgang,	 oprydning	 og	 udsmidning	 af	 gamle	 dokumenter	 og	
referater	forestår.	Det	kan	f.eks.	gøres		på	et	bestyrelsesmøde	engang	til	foråret.	
	
17.	Kims	opgaver	
Pt.	ingen	spørgsmål		
	
18.	Cykel-p	i	gårde	og	cykelkældre.	
Efter	cykelrazziaen	konstateres,	at	der	mangler	plads	til	cykler	i	gårdene.		
	
19.	Rotte-spørgsmål	
Pt.	ingen	rotteproblemer.	
	
20.	Nye	vedtægter	
LM	er	i	dialog	med		SWE	om	den	forestående	proces.		
	
21.	Opgavefordeling	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	



Opgavefordelingen	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	drøftes	ad	hoc.	
	
22.	Regningsanvisningsproces	
Faktura-anvisningsproceduren	 fungerer	 fortsat	 fint.	 IS	 drøfter	 med	 KRS,	 hvad	
det	vil	koste	at	lade	dem	stå	for	vinduespoleringen.	
	
23.	SWE-administrationsaftale	+	budget	og	regnskab		
Status	 er,	 at	 der	 skal	 planlægges	 forberedende	 møder	 til	 den	 kommende	
generalforsamling.	LM	melder	tilbage	til	SWE,	at	de	første	to	uger	af	maj	er	ledige	
og	beder	dem	finde	dato	og	reservere	lokale.		
	
24.	Energimærkning		
Opgaven	udført.	Rapporten	sendes	som	PDF	til	SWE,	der	har	brug	 for	den	som	
dokumentation.		
	
25.	Diverse/Evt.	

• Fjernelse	 af	 ikke	 benyttede	 ledninger	 på	 bagfacader	 drøftes	 på	 senere	
tidspunkt.		

• JS	 beder	 et	 murerfirma	 reparere	 hullet	 omkring	 ventilationskanal	 ind	
mod	pizzeriaet		samt	indhenter	ca.	pris	og	igangsætter	reparation	af	den	
øverste	 vinduesbrystning	 på	 nordlige	 facade	 mod	 Howitzvej,	 når	 det	
bliver	mildere	vejr.	

• Salto-system	er	opdateret	på	Kims	pc.	
• En	beboer	har	 foreslået,	at	bestyrelsen	engagerer	 	 fælles	vinduespudser,	

hvilket	 der	 dog	 ikke	 er	 flertal	 for.	 Bestyrelsen	 er	 imidlertid	 af	 den	
opfattelse,	at	det	må	beboerne	selv	stå	for.	Samme	beboer	foreslår,	at	der	
til	næste	jul	opstilles	juletræ	i	passagen.	

	
26.	Næste	bestyrelsesmøde:	
Næste	bestyrelsesmøde	afholdes	torsdag	den	16.	marts	2017	kl.	17.00.	
	


