
Bestyrelsesmøde d. 16. marts 2017 kl. 17.00 
 
Deltagere: 
 
Jørgen Skielboe  
Ingrid Sveistrup   
Lise Moth   
Lene Bjørg Jensen  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 2. februar 2017 
Bestyrelsesreferatet fra 2. februar 2017 er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
 

3. Varmeforsyning 
Status på nuværende driftssituation: I orden. 
 

4. Reparation af trappegelændere 
Gelændersnedker Jørgen Willer er nu færdig med Ved Andebakken 2 og holder en 
kort pause inden han fortsætter med Howitzvej 37 og 39. Regningen for trappeopgang 
2 på i alt 26.225,00 inklusiv moms er anvist til betaling og videresendt til SWE. 
 

5. Samarbejdsaftale med ingeniørfirmaet Falkon 
Falkon har iværksat opdatering af gårdaltaneres tilstand og har lovet rapporten færdig, 
så den kan præsenteres på generalforsamlingen i maj. Falkon er endvidere blevet bedt 
om at hjælpe Kim i vurderingen af evt. følgearbejders omfang og pris i forbindelse 
med Frederiksberg Forsynings udskiftning af ejendommens vandmålere. 
 
Senest er Falkon bedt om at bistå med sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med en 
beboers badeværelsesombygning. Kim har endvidere observeret anden beboer, der har 
påbegyndt renovering af badeværelser uden brug af rådgivere,. Kim finder ud af 
ombygningens omfang før han henviser til Falkon i relation til godkendelse. 
 
Falkons navn erstatter SBS’s på Andebakkegårdens hjemmeside. 
 

6. Gårdudvalg /gartnersituation 
Gartner-pigernes tilbud er accepteret. Lise har meddelt firmaet, at deres regninger skal 
udspecificeres med antal timer, og at de fakturerer, når de har været her.  
 

7. Støj og husorden 
Pt. ingen problemer. 
 

8. Rensnings af aftrækskanaler 
KRS har gennemført den aftalte rensning af Howitzvej 37-39-41 og Ved Andebakken 
1. Tidspunkt for rensning af øvrige/resterende aftrækskanaler er færdige. Der 
iværksættes yderligere fire opgange efter aftale med Kim. Jørgen aftaler med Kim, 
hvilke fire.  
 

9. Trappevask og vicevært-afløsning 



Aftaler med KRS om trappevask og viceværtafløsning fungerer fint indtil videre. 
Arbejdet skal følges løbende og emnet bliver fast punkt på bestyrelsesmøderne 
fremover 
 

10. TV- og internetabonnement 
Bestyrelsen går videre med Bolig:Nets tilbud og 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 
Der følges op på vedligeholdelse af højvandslukkere. Ingrid deltager på 
generalforsamling den 25. april i Frederiksberg Grundejerforening med henblik på at 
undersøge, om klimasikring er på dagsordenen.  
 

12. Designmanual for opgangene + vedligeholdelsesplan 
Jørgen skal have møde med malermester Laus Laursen om tilbud på maling af vægge, 
lofter, balustre, trappeopgangenes vindueskarme og vinduesplader samt entredøre og 
opgangsdørens karme. 
 

13. Liv i de lukkede opslagstavler og hjemmeside 
Lise 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 
Bestyrelsen beder Kim om at sætte sedler op på opslagstavlerne med opfordring til at 
beboere, der oplever møl i deres lejligheder, om at oplyse Kim herom, så bestyrelsen 
kan få overblik over, om der er et problem. 
 

15. Administration af nøgle til portlås 
Kim og Lene har nøgler til hængelåsen. 
 

16. Bestyrelsesmødelokalets indretning 
En større gennemgang, oprydning og udsmidning af gamle dokumenter og referater 
forestår.  
 

17. Kims opgaver 
Pt. ingen spørgsmål.  
 

18. Cykel-p i gårde og cykelkældre. 
Efter cykelrazziaen konstateres, at der mangler plads til cykler i gårdene og især er 
anlægget skæmmet af alt for mange cykler, der står og ligger hist og pist. Der må 
gøres noget effektivt og problematikken skal drøftes på kommende generalforsamling.  
Jørgen løftede sløret for en forbedring, der kan tage toppen af problemet (skitse af nyt 
cykelanlæg vedlagt). Forbedringsforslaget kan koste op mod 50.000 kr. skal og bør 
derfor tages op på kommende generalforsamling. 
 

19. Rotte-spørgsmål 



Pt. ingen rotteproblemer. 
 

20. Nye vedtægter 
Ingrid og Lise har møde med SWE fredag den 17. marts  2017 om nye vedtægter. 
 

21. Dagsorden for kommende generalforsamling 
Dagsordenen drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 

22. Budget og regnskab til kommende generalforsamling 
Bestyrelsen har netop haft et planlægningsmøde med SWE, hvor vi blev enige om 
regnskab og budget, der udsendes inden kommende generalforsamling, som finder 
sted den 2. maj 2017 kl. 19 i Diakonissestiftelsens festsal. 
 

23. Energimærkning 
Opgaven afsluttet, regning betalt. 
 

24. 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. 

- Tørretumbler i nr. 9 er brændt sammen og ny tørretumbler er bestilt. 
- Miele vurderer, at det snart er tid til udskiftning af vaskemaskiner og har sendt 

tilbud for levering og installering af nye. Spørgsmålet bør tages med til 
beslutning på generalforsamlingen. 

 
25. Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. april 2017 kl. 17.00 


