
Bestyrelsesmøde	den	27.	oktober	2016		
	
Deltagere:	
	
Jørgen	Skielboe	(JS),	formand	
Ingrid	Sveistrup	(IS)	
Lise	Moth	(LM)	
	
	
1.	Godkendelse	af	dagsorden	
Dagsordenen	blev	godkendt,	dog	med	tilføjelse	af	et	punkt	om	energimærkning.	
	
	
2.	Godkendelse	af	sidste	bestyrelsesreferat,	som	herefter	lægges	på	hjemmesiden.	
Mødereferatet	fra	den	27.	september	2016	godkendtes	og	lægges	på	hjemmesiden.	
	
3.	Varmeforsyning	
Ekspansionsbeholder	er	udskiftet.	
	
Der	 skal	 foretages	 en	 måling	 af	 transfersystemet,	 så	 vi	 kan	 se,	 om	 varmekurven	 er	
korrekt.		
	
Kim	gennemfører	eftersyn	af	luftudladere	på	loftet	med	Falkon.		
	
Tærrede	ventiler	skal	udskiftes	på	et	tidspunkt.	Men	det	overvejes,	om	der	udskiftes	til	
et	 to-strengssystem	 (langt	 mere	 moderne).	 Det	 sidste	 er	 dog	 en	 stor	 investering	
(økonomi	over	for	nødvendighed)	–	kræver	ny	rørføring	alle	 lejligheder.	Omvendt	skal	
der	skiftes	ventiler	og	sættes	ballofix	på.		
	
Falkon	sender	rapport	vedrørende	varmeforsyningen	senere.	
	
De	gamle	varmepumper	kan	godt	udskiftes,	så	vi	kan	spare	på	energi.	Det	vil	formentlig	
kunne	spare	sig	selv	ind	i	løbet	af	et	par	år.		
	
Falkon	sender	en	oversigt	over	forhold,	der	skal	udbedres	–	i	prioriteret	rækkefølge	–	så	
vi	kan	få	et	overblik	over	de	nødvendige	arbejder.	
	
4.	Radiator-læk	i	Smallegade	26	A.	
En	mulighed	er	afspærringsventiler	på	radiatorer	i	lejlighederne.	Dette	er	dog	en	større	
operation,	hvis	det	skal	vedtages	kollektivt.		
	
Der	 er	 sat	 opslag	 op	 i	 infotavler	med	 telefonnumre	 til	 vvs-,	 kloak-	 og	 el-installatører,	
som	har	vagtordninger.	
	
5.	Reparation	af	trappegelændere	
Opstart	 lige	 om	 hjørnet.	 Når	 præcis	 tidspunkt	 kendes,	 sættes	 opslag	 op	 i	 de	 berørte	
opganges	 opslagstavler	 med	 info	 om	 bl.a.	 gener	 og	 begrænsninger,	 som	 opgangens	
beboere	må	tåle	mens	arbejdet	pågår.	
	
Snedkermesteren	må	benytte	bestyrelseslokalet	som	pause-	og	spiserum	samt	benytte	
toilettet	i	porten	ind	til	Østgården	i	perioden	Kim	udlåner	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.	



	
Status	tages	op	igen	på	næste	møde.	
	
6.	Samarbejdsaftale	med	ingeniørfirmaet	Falkon	
Samarbejdet	fungerer	fint.		
	
7.	Interessen	for	nye	altaner	mod	gårdene	
Ejernes	 svar	 på	 bestyrelses	 spørgsmål	 indikerer,	 at	 det	 er	 urealistisk	 at	 genoplive	
altanprojektet	på	nuværende	tidspunkt	og	præmisser.	
	
Bestyrelsen	 opfordrer	 beboere,	 der	 måtte	 have	 synpunkter	 og	 ideer	 til	 hvordan	 en	
hensigtsmæssig	 altan-fornyelsesproces	 kan	 foregå	 om	 at	 melde	 sig	 til	 en	 ”altan-
tænketank”,	 som	 får	 til	 opgave	 at	 formulere	 et	 grundlag,	 som	 fornyelsen	 vil	 kunne	
bygges	på.	
	
De	 nuværende	 bagaltaner	 skal	 nu	 renoveres	 i	 takt	 med	 deres	 nedbrydninger,	 som	
desværre	er	fremadskridende	og	ret	omkostningstunge.	Inden	næste	generalforsamling	
bør	vi	evt.	have	opdateret	nuværende	tilstandsrapport,	så	vi	får	et	mere	tydeligt	billede	
af	de	krævede	renoveringsbehov/-investeringer.	Falkon	har	tidligere	lavet	en	(for	ca.	3	
år	siden).	
	
8.	Gårdudvalg	
Det	er	hensigtsmæssigt,	hvis	et	udvalg	kan	påtage	sig	at	koordinere	beboernes	ønsker,	
så	det	ikke	er	tilfældigheder	eller	tilfældige,	som	bestemmer	og	præger	vedligeholdelsen	
af	Andebakkegårdens	gårdanlæg.	IS	og	LM	tager	en	snak	med	Pia	Stemann.	
	
9.	Støj	og	husorden	
Pt.	ingen	problemer.		
	
10.	Rensnings	af	aftrækskanaler	
Arbejdet	 indledes	 i	 Howitzvej	 37,	 herefter	 står	 Ved	 Andebkken	 nr.	 1	 for	 tur.	 Begge	
steder	er	der	tydelige	tegn	på	manglende	ventilationseffekt.	
	
KRS	 står	 for	 forundersøgelser	 og	 senere	 aftrækskanal	 –	 de	 kender	 ejendommen.	 Kim	
anmoder	om	tilbud,	som	forhåbentlig	kan	godkendes	 inden	næste	bestyrelsesmøde,	så	
arbejdet	kan	igangsættes	hurtigst	muligt.	
	
11.	TV-	og	internetabonnement	
Bolig-net	 har	 oplyst,	 at	 det	 tidligere	 fremsendte	 tilbud	 på	 billigere	 internet	 fortsat	 er	
gældende.	 LM	 tager	 kontakt	 til	 YouSee	 og	 forhører	 sig	 om	 nuværende	 aftalevilkår	
(internet	og	TV-pakke),	så	vi	har	mulighed	for	at	sammenligne	tilbud.	
	
Beboere,	der	ønsker	at	melde	fra	TV-pakken	hos	You	See,	kan	gøre	det	ved	at	melde	fra	
direkte	overfor	YouSee	og	sende	kvittering	fra	afmeldelse	til	Tina	Hald	(tih@swe.dk).	
	
12.	Trappevask	
IS	har	indledt	en	dialog	med	Colorit	–	indhenter	samlet	tilbud	fra	Colorit	på	trappevask	
inkl.	aftørring	af	ballustrer,	vindueskarme	og	spindelvæv.		
	
13.	Klimasikring	
Kim	og	Michael	 fra	 Falkon	undersøger	pt.	 hvordan	vi	 er	 klimasikrede	 (særligt	mellem	
opgang	3	og	7),	og	om	der	skal	gøres	yderligere.	Der	kommer	en	rapport	med	resultatet	
af	undersøgelsen.	
	



14.	Designmanual	for	opgangene	
Bestyrelsen	 foreslår,	 at	 der	 udarbejdes	 en	 vedligeholdelsesplan	 for	 alle	 opgange,	 dvs.,	
vægge,	 lofter	 og	 døre.	 Bestyrelsen	 indstiller,	 at	 de	 gamle	 beslag	 genmonteres	 på	 nye	
sikkerhedsdøre	af	hensyn	til	det	samlede	indtryk	af	ensartethed.	JS	undersøger,	om	der	
kunne	 være	 grunde	 til,	 at	 man	 ikke	 har	 gjort	 det	 i	 forbindelse	 med	 de	 første	
dørudskiftninger.	
	
15.	Liv	i	de	lukkede	opslagstavler	og	hjemmeside	
Opslagstavlerne	synes	stadig	at	være	den	primære	kilde	til	informationer	fra	bestyrelse	
beboere	 til	 beboerne.	 Kommunikationen	 i	 ejerforeningen	 skal	 generelt	 styrkes	 og	
punktet	vil	løbende	blive	drøftet.	Det	er	målet	at	opsætte	et	revideret	nyhedsbrev	min.	4	
gange	pr.	år.	
	
En	beboer	har	 foreslået	 at	 oprette	 en	Faecbook-gruppe	 til	 at	højne	kommunikationen.	
Dette	 overvejes.	 Det	 overvejes	 endvidere,	 hvordan	 der	 kan	 oprettes	 en	 liste	 over	 e-
mailadresser	på	beboere/ejere.	
	
16.	Møl-problemer	
Pt.	ingen	problemer.	
	
17.	Administration	af	nøgle	til	port	
Inge	Brydes	nøgle	overtages	i	første	omgang	af	FH.	
	
18.	Bestyrelsesmødelokale	
Upshining	 af	 rummet	 og	 anskaffelse	 af	 et	 par	 arkivreoler	 drøftes	 på	 et	 kommende	
bestyrelsesmøde,	blandt	andet	anskaffelse	af	et	antal	reolkasser	til	opbevaring.	
	
19.	Kims	opgaver	
Pt.	ingen	problemer.	Bestyrelsen	foretager	en	gennemgang	af	ejendommen	på	et	senere	
tidspunkt	med	Kim.		
	
20.	Cykel-p-mærker,	pladsforhold	i	stativer	i	gården	samt	i	cykelkældre.	
Kim	gennemfører	cykelrazzia	i	den	nærmeste	fremtid.	
	
21.	Rotte-spørgsmål	
Pt.	ingen	rotteproblemer.	
	
22.	Nye	vedtægter	
LM	gennemgår	 de	 nye	 vedtægter.	Det	 er	 planen,	 at	 beslutning	 om	nye	 vedtægter	 skal	
tages	på	kommende	generalforsamling.	
	
23.	Åbne	bestyrelsesmøder	
Hidtil	har	der	ikke	været	enighed	om	ideen,	som	derfor	droppes.	
	
24.	Opgavefordeling	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	
Opgavefordelingen	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	drøftes	ad	hoc.	
	
25.	Regningsanvisningsproces	
Indtil	videre	fungerer	faktura-anvisningsproceduren	ok.	
	
26.	SWE-administrationsaftale	
LM	har	gennemgået	nuværende	administrationsaftale.	Det	aftales	at	holde	et	møde	med	
administrator	i	den	nærmeste	fremtid.	
	



	
27.	Budget	og	regnskab	–	status	på	balance	
Bestyrelsen	besluttede	at	få	et	møde	med	SWE	med	henblik	på	en	ó	års	gennemgang	om	
foreningens	økonomi.	
	
JS	 arrangerer	 møde	 med	 Michael	 Tarding	 og	 Tina	 Hald,	 så	 både	 økonomi	 og	
administrationsaftale	kan	drøftes.	
	
28.	Status	på	rentabilitetsberegning	i	forbindelse	med	varmtvandsmålere?	
Kim	spørger	Frederiksberg	Forsyning,	om	det	er	et	lovkrav,	at	E/F	Andebakkegården	får	
varmtvandsmålere	i	2017.	
	
29.	Energimærkning		
JS	 undersøger,	 om	 det	 modtagne	 tilbud	 er	 det	 bedste,	 eller	 om	 Falkon	 kan	 gøre	 det	
bedre.	
	
30.	Eventuelt	

- Fjerne	ikke	benyttede	ledninger	på	bagfacader?	Tages	op	på	senere	møde.	
- Reparere	 hul	 omkring	 ventilationskanal	 ind	 mod	 pizzaria.	 JS	 beder	 Øens,	 om	

tilbud	på	reparation	af	hullet	i	pizzariaets	bagfacade.	
- JS	har	kontaktet	Altan.dk	for	at	få	fjernet	prøvealtan	fra	Østgården.	
- Kim	tager	kontakt	 til	Falkon	og	 får	oplyst,	om	Andebakkegården	er	omfattet	af	

kravet	om	vandmålere	allerede	i	2017,	eller	om	det	kan	undlades,	hvis	det	ikke	
er	rentabel.	

- LM	 tager	 kontakt	 til	 Klaus	 Honoré	 fra	 AH	 Låsemontage	 ApS	 omkring	
nødvendigheden	 af	 installering	 af	 nyt	 software	 og	 prisen	 herfor.	 LM	 sender	
indstilling	til	de	øvrige	bestyrelsesmedlemmer.		

	
31.	Næste	bestyrelsesmøde:	
Næste	bestyrelsesmøde	afholdes	onsdag	den	30.	november	2016	kl.	17.00		
	


