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Bestyrelsesmøde den 27. september 2016 kl. 18.30 
 
Deltagere:  
 
Jørgen Skielboe (JS), formand 
Ingrid Sveistrup (IS) 
Lise Moth (LM) 
Flemming Hansen (FH) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat. 
Referat er godkendt og lægges på hjemmesiden. 
 
3. Reparation af trappegelændere 
Foreningen har modtaget tilbud fra Jørgen Willer Nielsen d. 9. sept 2016 på 
reparation af gelænder i opgang 10. Prisen er skønnet til 30.000 og omfatter 
udskiftning af de mest ødelagte dele af håndlisterne inklusiv fastgørelse af de jern-
balustre, der har løsnet sig fra betontrappen. 
 
Tilbuddet accepteres.  
 
Det er aftalt med snedkeren, at opgaven også indbefatter reparation af de mest 
nødvendige arbejder i andre opgange, som Ingrid og Jørgen besigtiger i løbet af 
oktober.  
 
Snedkeren starter op i uge 43 og forinden sættes opslag i de berørte opganges 
opslagstavler, så beboerne informeres om de gener og begrænsninger af trappens 
brug, som man må tåle mens arbejdet pågår.   
 
Jørgen har aftalt med snedkermesteren, at han og svenden må benytte 
bestyrelseslokalet som pause- og spiserum og at de må benytte toilettet i porten ind 
til Østgården. Dette er også aftalt med Kim, som vil udlåne nøgle til lågen ind til 
anlægget, så snedkeren kan parkere her med sin kassevogn med værktøj i 
udførelsesperioden, der forventes at tage et par uger. 
 
4. Udskiftning af varmesystemets ekspansionsbeholder 
Tilstanden af den nuværende ekspansionsbeholder har givet anledning til diverse 
problemer med vandtryk og temperaturer.  
I en årrække er Andebakkegårdens centralvarmesystem blevet serviceret af JOS-
Consult, som er et mindre rådgivningsfirma/entreprenør med hjemsted i Bjæverskov.  
 
Flere af de udførte aktiviteter er foretaget uden at involvere eller informere vores 
vicevært, som dermed har været usikker og rådvild med hensyn til betjeningen af 
centralvarmeanlægget. 
 
For at sikre den mest stabile drift, har bestyrelsen besluttet, at vi fremover benytter 
Frederiksberg Kommunes Forsyningsselskab, der kan påtage sig den rådgivende 
funktion (som supplement til den kontrollerende rolle, som de pr. automatik har som 
forsyningsselskab). 
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Samtidigt må selskabet også gerne arbejde som udførende og kan dermed byde ind 
på udskiftningen af Andebakkegårdens ekspansionsbeholder i ”konkurrence” med 
JOS-Consult (tilbud fra Frederiksberg Forsyning omdelt). 
 
At tage stilling til de fordele og ulemper, som knytter sig til ovennævnte, er en større 
udfordring for bestyrelsen, hvorfor formanden foreslår den i punkt 5 beskrevne 
samarbejdsaftale, som skal løfte det fagmæssige ansvar af bestyrelsens skuldre og i 
stedet lægge det på Falkon’s, som dermed bliver Kims og bestyrelsens kontaktled og 
rådgiver, når der skal træffes beslutninger om større investeringer af 
installationsmæssig art.  
 
Det besluttes at lade Frederiksberg Forsyning udskifte Andebakkegårdens 
ekspansionsbeholder, som beskrevet i omdelte tilbud. 
 
Bestyrelsen besluttede ligeledes at indgå aftale med Frederiksberg Forsyning om en 
årlig tilbagevendende kontrolgennemgang af ejendommes centralvarmesystem 
(tilbud omdelt). 
 
5. Samarbejdsaftale med ingeniørfirmaet Falkon 
For at kunne håndtere den mangfoldighed af driftstekniske spørgsmål som 
bestyrelsen - og ikke mindst Kim - står med i sit daglige arbejde, foreslår Jørgen, at 
der indgås en aftale med en teknisk rådgiver, hvis opgave skal være, at bistå vores 
vicevært med at vurdere de mange små og større spørgsmål i forhold til vvs-
reparationer, fugtproblemer i gårde og kældre, badeværelsesudførelser og diverse 
driftsforstyrrelser.  
 
Foreningen har hidtil haft et upåklageligt samarbejde med Falkon (i forbindelse med 
altan- og murreparationer), som har kontor lige om hjørnet og derfor er nem at få fat 
i, uden større tidsforbrug til transport. 
 
I forbindelse med beslutningen om at benytte Frederiksberg Forsyning, har Falkon 
været med ind over som rådgiver. Falkon anbefaler brugen af Frederiksberg 
Forsyning og vil gerne fremover indgå i tilsynsrollen i forbindelse med 
tilbudsvurderinger samt diverse opgavers udførelser. 
 
Kim og formanden har derfor bedt Falkon udarbejde forslag til en samarbejdsaftale 
(som en slags ”abonnementsordning”), som viceværten og bestyrelsen kan trække 
på i takt med de udfordringer, der vil dukke op. Ud over det vvs-tekniske spørgsmål 
er der eksempelvis altaner og mur-konstruktioner, som vi løbende må rette 
opmærksomheden på og som ingen i bestyrelsen nødvendigvis kan forholde sig til 
på grund af fraværende faglighed og/eller tid. 
 
Da ordningen ikke nødvendigvis vil medføre mange timer (=nogle gange ingen , 
andre gange evt. kun et par timer om måneden), foreslår formanden, at Falkon også 
tilbydes (markedsføres..) rollen som kontrollerende enhed i forbindelse med de 
badeværelsesombygninger, som Jens Skovgaard-Poulsen fra SBS har haft 
”monopol” i en årrække. Formanden har klart mere tillid til Falkon end SBS, idet en 
række tilbud fra sidstnævnte, har været helt ude af trit med god faglighed og 
forretningsmæssig ordentlighed. 
 
Bestyrelsen vedtager dette forslag. 
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I forhold til syn i forbindelse med renovering af badeværelser, skal der ske tilsyn. 
Bestyrelsen anbefaler, at beboerne bruger Falkon A/S, som har afgivet tilbud på at 
udføre tilsyn for 5.000 kr. ekskl. moms (pris indeksreguleres én gang årligt).  
 
6. Interessen for nye altaner mod gårdene 
Ejernes svar på bestyrelses spørgsmål viser, at der er delte meninger om ønsker og 
behov for nye større altaner. Stemmerne fordeler sig som følger: 
 

	
	med	Fordelingstal	 Uden	fordelingstal	

	
Ja	 Nej	 Ja	 Nej	

I	alt	 282	 191	 13	 21	
 
Det bliver med andre ord svært at nå 2/3 tilslutning under en generalforsamling. 
 
Efter at den tidligere bestyrelses altanprojekt er nedstemt 2 gange og efter at den 
efterfølgende bestyrelses forslag om at afsætte penge til udvikling af en alternativ 
model ligeledes er blevet nedstemt, så burde antallet af nej stemmer ikke kunne 
overraske den nu siddende bestyrelse. 
 
Men det gør det alligevel, idet de snart mange års snak om altaner blev vurderet som 
udtryk for massiv interesse. 
 
Den er åbenbart mindre massiv end de forestillinger som bestyrelserne har haft, 
hvorfor nuværende bestyrelse trækker stikket ud for det videre arbejde med 
altanfornyelserne.  
 
Det betyder, at de nuværende bagaltaner renoveres i takt med deres nedbrydninger, 
som desværre er fremadskridende og ret omkostningstunge. 
 
Bestyrelsen ser dog gerne initiativer fra ejerforeningens medlemmer, som måtte 
være interesseret i at arbejde videre med ideer til bedre altaner. Det kunne i så fald 
være et udvalg eller en ”altan-tænketank”, som kunne komme på ideer til at 
organisere og finansiere fornyelsen på en måde, så modstandernes antal kan 
reduceres. 
 
7. Gårdudvalg 
For snart 2 år siden blev der nedsat et gårdudvalg på en generalforsamling, som 
skulle komme med ideer til at skabe bedre gårdrum for bl.a. de yngste. 
Udvalget fik udarbejdet det notat, der er at finde på Andebakkegårdens hjemmeside.  
Notatet konkluderer, at det centrale anlæg fremstår velfungerende og at der 
umiddelbart ingen grund er til at ændre indretningen. Derimod er der basis for at gøre 
Vestgården mere grøn. 
 
Eftersom ingen ejere har rykket for gård-forbedringer, så kunne man måske 
konkludere, at alle måtte være tilfredse. 
 
Imidlertid har gartneren – efter anmodning fra en beboer – beskåret et par af de 
større træer på en voldsom måde, som efterlader det spørgsmål, om træerne skal 
udskiftes med andre arter med lettere løv? 
 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis et udvalg ville påtage sig at koordinere 
beboernes ønsker, så det ikke er tilfældigheder eller tilfældige, som bestemmer og 
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præger Andebakkegårdens gårdanlæg og træernes højder, ligesom det pågældende 
udvalg kunne have til opgave, at forestå kommunikationen med gartnerfirma Pia 
Stemann med sigte på at få genforhandlet vedligeholdelsesaftalen?  Tages op igen 
på næste generalforsamling. 
 
FH påtager sig at se på træerne i midtergården.  
 
8. Støj og husorden 
Flere beboere har i den senere tid henvendt sig til bestyrelsen om, at medbeboere 
ikke respekterer husordenen i forbindelse med brug af altanerne samt i særlig grad i 
forbindelse med ombygninger. 
 
Bestyrelsen har for nyligt opsat en henvisning til husordenen på opslagstavlerne, 
men enten læses budskabet ikke, eller også ignoreres det. 
 
For at bevare Andebakkegården som et godt sted for alle beboere, er det derfor 
vigtigt at ejerforeningen diskuterer emnet og justere reglerne, hvis de er 
utidssvarende. 
 
Bestyrelsen oplever, at beboerne helst lader klager over medbeboere gå via 
bestyrelsen, som desværre ikke altid er lige effektive i forhold til at tale med dem, der 
forvolder uroen. Den nuværende bestyrelse anbefaler derfor støjramte beboere om 
først at henvende sig til den nabo, overbo eller underbo, der forårsager støjen inden 
bestyrelsen inddrages.  
 
9. Rensning af aftrækskanaler 
Der er modtaget 2 beboerhenvendelser vedr. manglende funktion af aftrækskanaler i 
Howitzvej 37, hvorfor kommende rensning af aftrækskanaler indledes her. 
 
Der skal tages møde med en entreprenør, hvor pris og fremgangsmåde aftales. 
Bestyrelsen foreslår, at Kim tager mødet sammen med Falkon, som forestår den 
nødvendige koordinering af arbejdet, herunder den nødvendige information til 
beboerne.   
 
Efter nr. 37, står Ved Andebakken 1 for tur. 

 
10. TV- og internetabonnement 
Jeanette Hvid Jørgensen fra Bolig-Net har kontaktet JS vedrørende tilbud på billigere 
internet til hele ejendommen. 
 
Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
11. Trappevask ok? 
Colorit har spurgt, om vi er interesserede i at drøfte nuværende rengøringsaftale. 
Kim synes vi skal præcisere aftalen mht. omfang. 
 
IS tager kontakt til Colorit og får et klart billede af, hvad der er aftalt omkring 
trappevask. 
 
12. Klimasikring 
Vi skal sikre vores kældre mod fugtskader og evt. oversvømmelser både nedefra og 
oppefra. Emnet tages op med Falkon? 
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13. Designmanual for opgangene 
JS foreslår dels en vedligeholdelsesplan for alle opgange, dvs., vægge, lofter og 
døre. 
Mht fornyelsen af de sidste undersøger Jørgen, om gamle beslag kan genmonteres 
på de nye sikkerhedsdøre af hensyn til det samlede indtryk.  
 
14. Liv i de lukkede opslagstavler og hjemmeside 
Opslagstavlerne synes stadig at være den primære kilde til informationer mellem 
beboere og bestyrelse. Der er enighed om, at kommunikationen i ejerforeningen 
generelt skal styrkes og punktet vil løbende blive drøftet, idet sigtet er at opsætte et 
revideret nyhedsbrev f.eks. 6 gange pr. år (?) 
 
15. Møl-problemer 
Problemet eksisterer fortsat og formanden overvejer stadig, hvordan en 
hensigtsmæssig proces kan håndteres i forhold til beboeren i den lejlighed, hvorfra 
møllene spredes.   
 
16. Administration af nøgle til port 
Inges nøgle overtages i første omgang af Flemming. 
 
17. Bestyrelsesmødelokale 
Upshining af rummet og anskaffelse af et par arkivreoler drøftes på et kommende 
bestyrelsesmøde.  
 
18. Retssag mod Varmecentralen 
Sagen sluttet med forlig. Andebakkegården har indvilget i at betale 7.500 kr. - 
hvormed sagen er skrinlagt. 
 
19. Kims opgaver 
Bestyrelsen tager en runde med Kim i nær fremtid for at vurdere omfang og art samt 
høre om de bygningsmæssige opgaver, der efter Kims mening forekommer mest 
påtrængende. 
 
20. Cykel-p-mærker, pladsforhold i stativer i gården samt i cykelkældre? 
Systemet med cykelmærker beholdes, selvom det forekommer unødvendigt 
bureaukratisk.   
 
21. Rotte-spørgsmål 
PT. Ingen problemer 
 
22. Nye vedtægter 
LM gennemgår de nye vedtægter. Det er planen, at beslutning om nye vedtægter 
skal tages på kommende generalforsamling. 
 
23. Åbne bestyrelsesmøder 
Drøftes på kommende møde. 
 
24. Opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne 
Opgavefordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne drøftes ad hoc. 
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25. Regningsanvisningsproces 
Lise, Inge og Ingrid har været flittige til at følge op på SWE´s anmodninger om anvise 
fakturaer. Indtil videre fungerer det fint, men lad os evt. aftale ny kutyme, hvis behov 

 
26. SWE-administrationsaftale 
LM gennemgår den nuværende administrationsaftale. 
 
27. Budget og regnskab – status på balance 
Bestyrelsen besluttede at få et møde med SWE med henblik på en ½ års 
gennemgang om foreningens økonomi.   
Jørgen aftaler mødetidspunkt med Michael Tarding.  
 
28. Rentabiltetsberegning i forbindelse med varmtvandsmålere 
Sidst blev det aftalt, at Inge Bryde skulle tage imod tilbuddet om en 
rentabilitetsberegning fra A4 Arkitekter og Ingeniører på 1.250 kr. inkl. moms, så det 
kan blive vurderet, om det vil være rentabelt at installere vandmålere i hele 
ejendommen. Hvad er status? 
 
29.  Styring af radiatorvarme 
Aftalen med Falkon betyder, at Kim må tage kontakt med Falkon/Frederikberg 
Forsyning, såfremt problemet endnu eksisterer. 
 
30. Eventuelt 

• Fjerne ikke benyttede ledninger på bagfacader – tages op på senere møde 
• Reparere hul omkring ventilationskanal ind mod pizzaria – JS spørger. 
• Fjerne altan fra Østgården. JS kontakter Altan.dk 
• Jørgen taler med Inge for overdragelse af diverse dokumenter i forb, med 

Inges fraflytning og dermed udtræden af bestyrelsen. 
 
31. Næste bestyrelsesmøde 
Den 27. oktober 17.30 i Det Grønne Rum 
 
	
	


