
Bestyrelsesmøde den 1. juni 2016 kl. 18.30 
 
Deltagere:  
 
Jørgen Skielboe (JS), formand 
Flemming Hansen (FH) 
Inge Bryde (IB) 
Ingrid Sveistrup (IS) 
Lise Moth (LM) 
Lene Bjørg Jensen (LBJ), suppleant 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt, men der er enighed om, at ikke alle punkter skal behandles i detaljen. 
 
2. Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat 
 
Bestyrelsesreferatet af 9. maj 2016 blev godkendt. 
 
3. Reparation af gavlmur - Status på situationen: 
a) Proces/aktivitets- og tidsplan 
 
Det forventes, at arbejdet, der allerede er igangsat, kommer til at tage 3 uger. Arbejdet forventes 
færdigt senest den 1. juli 2016. 
 
b) Byggetekniske forhold og økonomi 
 
Murværket er oprindeliget dårligt lavet og med de forkerte materialer. Det er derfor nødvendigt at 
reparere store dele af murværket. 
 
c) Forsikringsforhold 
 
Ulykkesforsikring er tegnet vedrørende arbejdet. 
 
d) Ejeren af den skadede lejligheds bidrag til at løse problemet 
 
Ejeren har valgt at isolere indvendigt på trods af, at ydermuren ikke er 100 % vandtæt, hvilket er 
forudsætningen for, at isoleringen vil kunne opfylde gældende tekniske forskrifter.  
 
Ejeren hæfter derfor selv for den indvendige reparation af muren og må selv bære risikoen for de 
evt. fugtskader, som den indvendige isolering øger risikoen for.  
 
4. Damefrisør 
a) Status på sagen 
 
LBJ og IS kontakter Qvortrup og beder dem holde bestyrelsen underrettet om diverse ændringer, 
så bestyrelsen for mulighed for at tage stilling til dem. 
 
5. Breve og mails til bestyrelsen 
a) Status på Lises bestræbelser for at få styr på e-post og brevpost til og fra EF  
Andebakkegaarden 
 



Der er oprettet en fælles bestyrelsese-mail med adressen efandebakkegaarden@gmail.com, som 
alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå. 
 
b) Holde liv i de lukkede opslagstavler 
 
Der skal fast hænge oplysninger om bestyrelsens sammensætning, vicevært og håndværkere. Der 
etableres en 16. opslagstavle i bestyrelseslokalet med kopi af de opslag, der aktuelt befinder sig i 
de 15 opslagstavler i opgangene. Bestyrelsen skal som fast punkt på møderne forholde sig til, om 
opslagene er relevante og opdaterede med sigte på løbende opdatering.  
 
c) Få styr på hjemmesiden – opdatering af meddelelser, referater, foto mv. 
 
Referater opdateres løbende. Hjemmesiden bør opdateres løbende. 
 
d) Beslutte web-redaktør og web-administrator 
 
LM og IB. 
 
6. Møl-problem 
a) Skal der tjekeks for møl i alle lejligheder i nr 10? Tilbud fra Rentokil – uafklaret forhold til 
myndigheders evt. indblanding i sagen. 
 
JS fortsætter sine undersøgelser med at finde den rigtige løsning. Skal der f.eks. spørges i øvrige 
opgange, om der er mølproblemer. Det gøres nemmest med et opslag – Jørgen forfatter en 
relevant tekst. 
 
7. Administration af nøgle til port 
a) Vi skal finde løsning af hensyn til de, der flytter i weekenderne, hvor Kim ikke er til stede. 
 
JS har overdraget nøgle til portlås til LBJ, som herefter administrerer porten sammen med Kim. 
 
8. Bestyrelsesmødelokale 
a) Skal vi male gulv og shine lokalet op? Skal vi annoncere det som mødelokale, som andre 
kan låne? 
 
Indtil videre står JS’ møbler i bestyrelseslokalet, men dette er alene midlertidigt Der er enighed om, 
at bestyrelsesmedlemmerne kan bruge for i alt 5.000 kr. på at “shine” bestyrelseslokalet op.  
 
10. Altan-kompleks 
a) Skal vi indlede en meningsundersøgelse om behov for nye altaner mod gårdene? 
 
LM laver udkast til spørgeskema, som kan rundsendes inden næste bestyrelsesmøde. 
 
11. Trappegelændere 
a) Gelændersnedker har anvist en renoveringsmetode som kan koster mellem 20 – 30 tus 
kr pr. opgang (inkl. smedearbejde). 
 
Omkring 10 opgange skal repareres. Gelændersnedker har givet overslag, som nemt kan ende på 
300.000 kr. for det samlede arbejde (20.000-30.000 kr. pr. opgang). 
 
b) Øvrige tilbud  
JS indhenter en alternativ pris fra endnu en  gelændersnedker, før bestyrelsen kan forholde sig til 
og eventuelt godkende reparationsarbejdet. 
 
12. Retssag som følge af Varmecentralens stævning: 



a) Status fra Inge/Lise 
IB har talt med Jens Anker Hansen i dag. Aftalt at LM og IB tager et møde om retssagen med 
advokat Jens Anker Hansen ved lejlighed. 
 
 
13. Runde med vicevært 
a) Status fra Inge på den registrering af skader, som Inge har foretaget med pens. 
murermester Bent Jørgensen. 
Gennemgangen er ikke afsluttet. Øvrige best. medlemmer er velkomne til at registrere eventuelle 
mangler og skader til behandling på næste bestyrelsesmøde. 
 
b) Drøftelse af prioriteringsprincipper 
Prioritering vil blive drøftet, når der er overblik over forhold der skal udbedres. 
 
14. Kims opgaver. 
a) Vi skal ved kommende lejlighed have drøftet, hvorledes Kim fungerer mest 
hensigtsmæssigt i forhold til opgave-art og arbejdsmængde. 
 
IB sender jobbeskrivelse og Kims oprindelige kontrakt til LM inden næste bestyrelsesmøde. 
 
15. Rensning af aftrækskanaler 
a) Bestyrelsen vurderer, at rensningen skal fortsætte. Er de indhentede priser i orden (eller 
evt. for høje?) Skal vi undersøge hvad andre VVS-firmaer tager for samme arbejde? 
 
Behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
16. Parkering af sko og støvler i opgange 
a) Jørgen har endnu ikke fulgt op på tidligere formands dialog med ejeren af de snavsede 
ridestøvler, som i en periode har generet andre beboere. Er det fortsat et problem..? 
 
Det er det aktuelt ikke, men i henhold til brandmyndighedernes anvisninger for flugtveje (sådan en 
er trappeopgangen) må disse ikke benyttes til henstilling af effekter, herunder sko og støvler, 
således at beboerne ikke risikerer at snuble, under et evt. flugtforsøg i en evt. røgfyldt opgang.   
Bestyrelsen udarbejder info herom, der kan anbringes på opslagstavlerne i opgangene. 
 
17. Cykel-p – cykelmærkater, pladsforhold i stativer i gården samt i cykelkældre? 
Af hensyn til den begrænsede plads er det en god idé, at beboernes cykler er mærket, så 
fremmede eller glemte cykler kan udpeges og evt. fjernes. 
 
18. Gårdanlæg 
a) Nogle ideer..? Skal bestyrelsenopfordre beboere til at komme ud af buskene? 
 
Punktet udskudt til kommende møde. 
 
19. Rotte-status 
 
Vi skal i vides muligt omfang sikre ejendomme ift at undgå rotter. Frb kommune har tidligere 
nedlagt en lille brønd i Smallegade ifm renovering af kloarker. E/F skal tilsyneladende selv sørge 
for retablering af brønd inkl. rotte spærre. Flemming og Inge undersøger muligheder og indhenter 
eventulle tilbud. 
 
20. Nye vedtægter 
a) Tidsplan for processen? 
Udskydes til senere møde 
 



21. Kommunikation via hjemmeside og opslagstavlerne 
(punktet slettes - behandlet under pkt. 5) 
 
 
22. Åbne bestyrelsesmøder 
a) Skulle vi opsætte plan over bestyrelsesmødedatoerne og invitere beboere til at kigge forbi den 
første halve time før møderne? 
 
Udskydes, vi skal overveje processen og det mulige ekstra tidsforbrug som dette kan medføre.  
 
23. Opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Inge har udarbejdet et godt skema med de mange opgaver, der dels skal overdrages og dels skal 
fordeles samt liste over leverandører, entreprenører, håndværkere og rådgivere som 
Andebakkegården har haft/har aftaler med. 
 
Til støtte for overdragelse udarbejder Inge mapper med aftaler, kontrakter, beskrivelser og lign.  
 
Opgaverne fordeles på kommende bestyrelsesmøde. 
 
25. Inge fremskaffer tidligere kontrakter med Varmecentralen vedrørende stigrør, så 
bestyrelsen kan orienteres om, hvad der er af tilgodehavender og ansvar for fejl og 
mangler. 
 
De igangsatte arbejder på stigrør udføres under garantien og opgaverne er således dækket af 
denne og udløser således ikke nye faktura jf. Inge 
 
26. Lise M har problemer med adgang til hjemmesiden (vaskeri). IB melder tilbage efter 
konsultation hos Miele. 
 
Problemet løst efter kontakt med Miele. 
 
27. Tue kontakter Kim og beder papir til kvitteringer + undersøger, om vi kan få parfumefrit 
uldvaskemiddel. 
 
Der er papir igen og mht. uldvaskemiddel skulle dette allerede være parfumefrit(?) 
 
28. Eventuelt  
 
28.1 Forholdet til Jens Skovgaard fra SBS 
Har løbende aftale om ad hoc tilsyn af badeværelser, hvor 3 tilsyn koster 4.800 kr, inklusive 
rapporter. Der er tale om ad hoc rådgivning, og der er ikke underskrevet en fast aftale om fremtidig 
assistance. Jørgen forsøger at finde oprindelige aftale mellem SBS og Andebakkegården. 
 
28.2 Navneskilte 
VA 8, 4.: Forespørgsel til regler for navneskiltning? 
Der findes ingen regler for navneskilte. 
Jørgen tilbyder at lave en designmanual til opgangene – herunder også normer for beslag på de 
nye sikkerhedsdøre, som afviger en del fra de originale døres beslag. Det bør undersøges, om der 
er en bedre løsning før der bestilles flere nye døre hjem. 
 
28.3 Dispensationer ifb med modernisering af baderum 
41, 2. Tv: Forespørgsel om dispensation for fliser i nyt badeværelse? 
E/F ønsker at følge kommunes reglement og kan ikke give dispensation. 



 – Hvem besvarer denne forespørgsel ? 
 
28.4 Utæt badeværelse 
39, 4. Th: Der en utæthed fra badeværelset og der sker nedsivning til (begge) underboer 
(hvorfor går underboerne ikke op og beder overboen om at udbedre?) 
 
Inge beder administrator om at skrive til ejeren af Howitvej 39, 4.th vedr. maling efter vandskade 
hos 3 under-boere. Murer har etableres en lille opkant på ejers badeværelsesgulv, som skal 
forhindre udsivning af vand ved stigrør. 
 
28.5 Inkasso 
Forespørgsel fra administrator om inkasso sag. For så vidt at ejeren er varslet flere gange og 
fortsat ikke reagere må sagen sendes til inkasso. (Hvilke omkostninger er der for E/F i den 
forbindelse?) 
 
28.6 Godkendelse badeværelsesrenovering 
Renovering af badeværelse I nr. 9, 2. Tv blev godkendt jf de af ejeren udarbejdede dokumenter. 
 
29. Næste bestyrelsesmøde 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 4 juli 2016 kl. 18.30. 
 
 


