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Bestyrelsesmøde	den	30.	november	2016	kl.	17.00	
	
Deltagere:	
	
Flemming	Hansen	(FH)	
Ingrid	Sveistrup	(IS)	
Lise	Moth	(LM)		
Jørgen	Skielboe	(JS)	
	
	
1.	Godkendelse	af	dagsorden	
Dagsordenen	blev	godkendt.	
	
2.	Godkendelse	af	sidste	bestyrelsesreferat	
Bestyrelsesreferatet	fra	mødet	den	27.	oktober	2016	blev	godkendt.	
	
3.	Varmeforsyning	
P	t	ingen	akutte	problemer.	
	
Kim	rapporterer	følgende:	
”Varmen	 er	 som	 den	 skal	 være	 nu,	 og	 jeg	 har	 ikke	 hørt	 fra	 flere	 beboere	 ang.	
problemer.	
	
6	stk.	luftudladere	på	lofterne	er	tjekket,	1	var	defekt	og	er	udskiftet	af	C5	VVS.	Alle	
fungerer	nu.	
	
Der	er	to	pumper	i	varmecentralen.	En	cirkulationspumpe	til	det	varme	brugsvand,	
og	 en	 varmepumpe	 til	 radiatorvarme.	 De	 kan	 med	 fordel	 udskiftes	
til	mere	tidssvarende	og	 strømbesparende.	Der	 vil	 være	besparelser	på	 strømmen,	
så	udgiften	på	den	måde	bliver	tjent	ind	igen	i	løbet	af	en	del	år.	Hvor	mange	år	ved	
jeg	ikke	på	nuværende	tidspunkt.	Men	det	har	Michael	fra	Falkon	måske	viden	om,	
for	han	har	også	foreslået	udskiftning	af	pumperne.	
	
Udskiftning	 af	 tærede	 ventiler	 bør	 ske	 til	 foråret/sommer.	 Det	 er	
afspærringsventilerne	til	radiator-strengene	i	kældrene.”	
	
Bestyrelsen	er	enig	i	disse	betragtninger.		
	
Overgang	til	to-strengsystem	er	ikke	relevant	på	nuværende	tidspunkt.		
	
Info	med	telefonnumre	til	vvs-,	kloak-	og	el-installatører,	som	har	vagtordninger	
er	opsat	i	opgangenes	opslagstavler.	
	
4.	Reparation	af	trappegelændere	
Arbejdet	 i	nr.	10	er	udført	og	kvaliteten	tjekket	af	Kim,	 IS	og	 JS,	som	er	rimelig	
tilfredse	med	standarden.		
	
Opgangen	i	Ved	Andebakken	2	sættes	i	gang	sættes	i	gang.	
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IS	og	Kim	går	de	øvrige	opgange	igennem	og	udvælger	2	stk.	yderligere,	der	skal	
repareres.		
	
5.	Samarbejdsaftale	med	ingeniørfirmaet	Falkon	
Samarbejdet	fungerer	fint.		
	
6.	Planer	for	altaner	mod	gårdene	
De	 nuværende	 bagaltaner	 renoveres	 i	 takt	 med	 deres	 nedbrydninger,	 som	
ønskes	registreret	via	en	opdatering	af	Falkons	ca.	3	år	gamle	tilstandsrapport.	
	
JS	beder	om	en	pris	hos	Falkon	 for	at	opdatere	den	gamle	 rapport	og	vurdere,	
hvilke	 altaner	 skal	 renoveres	 som	 de	 næste,	 hvor	 hvornår	 det	 senest	 skal	
igangsættes.		
	
7.	Gårdudvalg	/gartnersituation	
Nuværende	gartner,	Pia	Stemann,	er	på	vej	ud	af	nuværende	aftale.		
	
JS	og	Kim	har	haft	 samtale	med	en	ny	gartner	 (Tanja	 fra	Gartnerpigerne),	 som	
har	afgivet	et	kort	 tilbud,	men	som	 ikke	 indeholder	en	beskrivelse	af	arbejdets	
omfang,	tidsforhold	mv.	
	
IS	 og	 LM	 tager	 en	 runde	 med	 Tanja	 fra	 Gartnerpigerne	 og	 drøfter	 omfang,	
opgaver,	tidsforbrug,	hyppighed,	samt	afgrænsning	overfor	Kims	opgaver	mv.	LM	
kontakter	Tanja	og	aftaler	et	tidspunkt	i	løbet	af	december.		
	
8.	Støj	og	husorden	
Pt.	ingen	problemer.		
	
9.	Rensnings	af	aftrækskanaler	
Arbejdet	indledes	i	Howitzvej	37-39-41,	herefter	står	Ved	Andebakken	nr.	1	for	
tur.	IS	kontakter	KRS	og	accepterer	tilbud	på	rensning	af	aftrækningskanaler	i	de	
nævnte	opgange.		
	
10.	Trappevask	
IS	kontakter	SWE	og	Colorit	og	finder	ud	af,	hvor	langt	opsigelsesvarsel	vi	har	i	
den	nuværende	aftale.		
	
IS	 beder	desuden	KRS	om	at	 sende	 tilbud	på	 trappevask	og	 afløsning,	 samt	de	
øvrige	opgaver,	som	Colorit	varetager.		
	
11.	Vicevært-afløsning	
IS	drøfter	pris	for	vicevært-afløsning	med	KRS.	
	
12.	TV-	og	internetabonnement	
LM	har	sammenholdt	priserne	fra	Yousee	med	tilbuddet	fra	Bolig:Net.	Bolig:Nets	
tilbud	er	umiddelbart	bedst.		
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Næste	skridt	bliver,	at	LM	aftaler	et	tidspunkt	med	Tina	Kjær	fra	Bolig:Net,	hvor	
Tina	Kjær	kan	besigtige	den	nuværende	kabling	og	komme	med	et	endeligt	tilbud	
på	kabling	(både	TV	og	internet).	
	
13.	Klimasikring	
JS	anmoder	Michael	Andersen	fra	Falkon	om	at	opliste,	hvad	der	skal	gøre	her	og	
nu,	 og	 hvad	 der	 kan	 vente	 (og	 hvor	 længe),	 samt	 eventuelt	 priser	 på	 det,	 der	
haster.		
	
14.	Designmanual	for	opgangene	+	vedligeholdelsesplan	
Der	 skal	 udarbejdes	 en	 vedligeholdelsesplan	 for	 opgangene,	 der	 omfatter		
reparation	og	maling	af	vægge,	lofter,	balustre,	indgangsdøre	og	entredøre.		
	
Holdningen	til	sidstnævnte	er	bl.a.,	at	de	originale	dørbeslag	genmonteres	på	nye	
sikkerhedsdøre,	af	hensyn	til	ensartethed	og	det	samlede	indtryk	af	opgangene.	
	
JS	overvejer	krav	til	opgaveløsningen,	herunder	muligheden	for	at	finde	en	eller	
to	byggeentreprenører,	som	vil	afgive	tilbud	på	opgaven.	
	
15.	Liv	i	de	lukkede	opslagstavler	og	hjemmeside	
En	 beboer	 har	 foreslået	 at	 oprette	 en	 Facebook-gruppe	 til	 at	 højne	
kommunikationen.	Der	er	enighed	om,	at	dette	prøves	som	forsøgsordning.	LM	
opretter	 en	 gruppe	 og	 beder	 Kim	 om	 at	 sætte	 notitser	 op	 herom	 på	
opslagstavlerne.		
	
16.	Møl-problemer	
Pt.	ingen	problemer.	
	
17.	Administration	af	nøgle	til	port	
Inge	Bryde	har	 fortsat	 ikke	udleveret	 nøgler	 til	 FH.	 Punktet	 tages	 op	på	næste	
bestyrelsesmøde.	
	
18.	Bestyrelsesmødelokalets	indretning	
Der	er	indkøbt	4	reolkasser	til	opbevaring	af	diverse	bestyrelsesdokumenter.		
En	del	papirer,	der	blev	efterladt	i	et	af	Inge	Brydes	kælderrum,	er	blevet	flyttet	
over	i	bestyrelseslokalet	(af	Kim).		
	
19.	Kims	opgaver	
Bestyrelsen	 foretager	 en	 gennemgang	 af	 ejendommen	 og	 Kims	 opgaver	 senest	
samtidigt	 med,	 at	 der	 træffes	 beslutning	 om	 nye	 aftaler	 med	 KRS	 og	 et	 nyt	
gartnerfirma,	så	der	er	fuld	klarhed	over	hvad	Kim	skal	og	må,	og	hvad	der	med	
rimelighed	kan	overlades	til	entreprenører.	
	
IS	drøfter	 tidspunkt	 for	gennemgang	med	Kim.	LM	og	 JS	(om	muligt)	deltager	 i	
gennemgangen.	
	
20.	Cykel-p-mærker,	pladsforhold	i	stativer	i	gårde	og	cykelkældre.	
Kim	 har	 foreslået	 den	 7.	 december	 2016	 for	 cykelrazzia.	 Bestyrelsen	 afventer	
resultatet	heraf.	
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21.	Rotte-spørgsmål	
Pt.	ingen	rotteproblemer.	
	
22.	Nye	vedtægter	
Det	 er	 fortsat	 planen,	 at	 	 nye	 vedtægter	 besluttes	 på	 kommende	
generalforsamling.	 LM	 tager	 de	 nye	 vedtægter	 op	 med	 SWE	 og	 planlægger	 et	
møde	herfor,	som	IS	også	deltager	i.	
	
23.	Opgavefordeling	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	
Opgavefordelingen	mellem	bestyrelsesmedlemmerne	drøftes	ad	hoc.	
	
24.	Regningsanvisningsproces	
Faktura-anvisningsproceduren	 fungerer	 fortsat	 fint.	 IS	 tager	 fat	 i	 SWE	 og	
undersøger,	om	de	ligger	inde	med	leverandøraftaler	for	E/F	Andebakkegården	
samt	hvor	regningen	for	vinduespolering	fra	JB	Vinduespolering	stammer	fra.	
	
25.	SWE-administrationsaftale	
Bestyrelsens	 møde	 hos	 SWE	 med	 Michael	 Tarding	 og	 Tina	 Hald	 den	 10.	
november	2016	gav	ikke	anledning	til	at	genoverveje	nuværende	aftale.	
	
26.	Budget	og	regnskab	–	status	på	balance	
SWE’s	 gennemgang	 af	 foreningens	 budget	 og	 regnskab	 har	 givet	 bestyrelsen	
oplevelsen	 af,	 at	 der	 er	 styr	 på	 økonomien,	 og	 at	 vedligeholdelsesaktiviteterne	
godt	kan	øges	lidt	i	forhold	til	nuværende	niveau.				
	
27.	Status	på	rentabilitetsberegning	i	forbindelse	med	varmtvandsmålere?	
Frederiksberg	Forsyning	stiller	ikke	krav	om	varmtvandsmålere	i	2017,	efter	at	
den	 manglende	 rentabilitet	 er	 dokumenteret	 ved	 beregninger.	 Det	 er	 ikke	
nødvendigt	 at	 anmode	 om	 fritagelse,	 når	 blot	 bestyrelsen	 ligger	 inde	 med	
beregningerne	i	tilfælde	af	forespørgsler	herom	fra	Frederiksberg	Kommune.	
	
30.	Energimærkning		
Falkon	har	tilbudt	at	udføre	arbejdet	til	samme	pris,	som	E/F	Andebakkegården	
hidtil	 har	 betalt	 hos	 en	 anden	 energirådgiver.	 JS	 kontakter	 Falkon	 og	 tilbyder	
dem	opgaven.	
	
31.	Diverse		
Altan.dk	har	omsider	fjernet	prøvealtanen	fra	Østgården.	
	
Iværksættelse	 af	 registrering	 samt	 fjernelse	 af	 ikke	 benyttede	 ledninger	 på	
bagfacader	tages	op	på	et	senere	tidspunkt.		
	
På	 et	 tidspunkt	 skal	 huller	 omkring	 ventilationskanal	 ind	 mod	 pizzariaet	
repareres?			
	
Og	kan	den	håndværkerindsats	 	evt.	kombineres	med	reparation	af	den	øverste	
vinduesbrystning	på	nordlige	facade	mod	Howitzvej	(ca.	over	portåbningen	ind	
til	Østgården)?		
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LM	 tager	 kontakt	 til	 AH	 Låsemontage	 og	 accepterer	 tilbuddet	 på	 4.000	 kr.	 for	
installering	af	det	nye	software.	LM	undersøger	desuden,	om	Kim	har	behov	for	
en	ny	computer	i	den	forbindelse.	
	
Der	er	enighed	om,	at	JS	har	frihed	til	at	indkøbe	nyt	arbejdstøj	for	op	til	5.000	kr.	
til	Kim.	
	
FH	drøfter	fjernelse	af	vedbend	i	Østgården	med	Kim.	
	
31.	Næste	bestyrelsesmøde:	
Næste	bestyrelsesmøde	afholdes	den	5.	januar	2017	kl.	17.00	i	Parken,	Øster	Allé	
56.		
	
	


