
Bestyrelsesmøde den 9. maj 2016 kl. 19.00

Deltagere: 

Jørgen Schielboe (JS), formand
Flemming Hansen (FH)
Inge Bryde (IB)
Ingrid Sveistrup (IS)
Lise Moth (LM)
Lene Bjørg Jensen (LBJ), suppleant
Tue Poulsen (TP), suppleant

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat

Bestyrelsesreferatet af 7. april 2016 blev godkendt.

2. Godkendelse af generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferatet blev godkendt.

3. Reparation af gavlmur.
Status på situationen: 
a) Det byggetekniske
Murkronen m.v. skal repareres. Det kan overvejes, om der skal foretages udvendigt isolering 
samtidig.

b) Økonomi
Øen har giver overslag på ca. 45.000 kr., men det dækker ikke hele problemet med murværket 
(har skrevet om 2kvm, men der skal mindst udbedres 5 kvm.) Formentlig reelt 3 gange så meget. 
Overvejes, om altanerne ved Howitzvej 41 skal udbedres samtidig for at spare på udgifterne til 
stillads. Falkon var rådgiver sidst, der blev udbedret altaner.

c) Aktivitets- og tidsplan
JS ansvarlig for processen.

JS kontakter rådgivere og anmoder om mini-udbud. Indhenter tilbud på at få udbedret murværket 
samt eventuelt hvad det vil koste at få udbedret altanerne i samme omgang, herunder hvad der 
kan spares ved at få udbedret altanerne samtidig. Det undersøges samtidig, hvad det vil koste at 
få foretaget udvendig isolering samtidig. 

Når tilbud foreligger, indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, så tilbuddene kan vurderes og 
eventuelt godkendes.

d) Ansvars- og bygningsskadeforsikring?
IB har talt med administrator telefonisk. Forsikringen (Gjensidige) dækker ikke langsom indsivning 
- kun pludselige skader. 

4. Damefrisør
'Status på aktuel sag: 
a) Qvortrups rolle
Skal varetage al kontakt med lejer, herunder fremlejere.



b) Fremlejers rolle
Skal orientere Qvortrup og indhente godkendelse af fremlejemålet.

c) Ejerforeningens rolle
Fremover henvises direkte til ejeren, hvis en ny lejer kontakter medlemmer af bestyrelsen. Hvis 
bestyrelsen bliver opmærksom på uregelmæssigheder, herunder i forhold til skiltning, skal ejeren 
af lejemålet kontaktes. Det er vigtigt, at der skriftlighed i al kontakt med ejeren.
Bestyrelsen skal alene have dialog med ejeren af lejemålet og kan alene godkende forslag, der 
kommer fra ejeren.

5. Breve og mails til bestyrelsen

LM og IB sætter sig sammen i weekenden og kigger på adgang til hjemmesiden, herunder 
opsætning af en fælles e-mailkonto, som alle bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til.

LM tømmer bestyrelsens postkasse og medbringer post på bestyrelsesmøderne.

Opslagstavlerne skal være et punkt på alle bestyrelsesmøder, herunder opdatering, adgang mv. 

6. Administration af hjemmesiden

LM og IB holder møde og får styr på adgang, herunder til fælles emailkonto.

7. Møl-problem

JS tager sig af problemet omkring møl i en af opgangene.

8. Administration af nøgle til port

IB, LBJ og Kim har nøgle til porten og kan kontaktes ved flytning. I første omgang kontaktes Kim, 
men i weekenden kan LBJ og IB kontaktes.

9. Bestyrelsesmødelokale

Enighed om, at kælderlokalet under Smallegade 26 b (“Det Grønne Rum”) fremover skal være 
bestyrelseslokale. Indretning følger løbende.

10. Altan-kompleks

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

11. Trappegelændere

JS har haft møder med hhv. smed og gelændersnedker. Sidstnævnte kommer forbi nr. 10, en af de 
nærmeste uger, hvor omfanget af skader undersøges og udbedringsmetode undersøges.



Smeden afventer indtil da. Snedkeren har 30 årtiers erfaring med reparation af trappegelændere. 
Når vi får en ca. pris tjekker, tjekker vi med endnu en gelændersnedker, før vi indleder  
reparationsarbejdet.

JS indhenter priser til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

12. Retsag som følge af Varmecentralens stævning:

IB har fremsendt sagsakter til LM samt øvrige bestyrelsesmedlemmer, som prøver at finde årsagen 
til problemet. 

Foreløbig er der ikke fremsendt forligstilbud fra Varmecentralen, men når/hvis det kommer, 
anmoder vi advokat Jens Anker Hansen om en vurdering af forligstilbuddet.

Bestyrelsen har lavet kontrakt med Aarslev (for tredje gang). Aarslev er totalentreprenør, men 
åbner ikke faldstammer. Bestyrelsen har alene haft kontakt vedrørende VVS-arbejde. 
Andebakkegaarden har tidligere betalt regninger direkte til Varmecentralen. Dette har været for 
andet arbejde end det, Aarslev har haft ansvaret for.

14. Generel runde 

Bent Jørgensen og IB tager runde og udarbejder en foreløbig liste over forhold, herunder 
bygningsdele, der skal udbedres. Opgaverne prioriteres efterfølgende på et bestyrelsesmøde.

15. Kims opgaver.

Generel bred tilfredshed med Kims arbejde. IB sender Kims arbejdsbeskrivelse rundt til øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. TP udarbejder udkast til prioriteret opgaveliste, herunder på daglig, 
ugentlig og månedlig basis.

16. Generel runde

Bestyrelsen tager en runde på et senere tidspunkt for at besigtige hele ejendommen.

17. Rensning af aftrækskanaler

Drøfte på næste bestyrelsesmøde.

18. Placering af sko og støvler i opgange

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

19. Cykel-p

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.



20. Gårdanlæg

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

21. Rotter

Ingen rotter, derfor ikke behov for indsat i øjeblikket. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

22. Nye vedtægter

Drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

23. Eventuelt

LM har problemer med adgang til hjemmesiden (vaskeri). IB kontakter Miele og beder dem 
undersøge problemet.

TP kontakter Kim og beder om ny rulle med papir til kvitteringer samt at undersøge, om vi kan få 
parfumefrit uldvaskemiddel. 

LBJ efterlyser leverandørliste, herunder hvad der er aftalt med håndværkere vedrørende 
eksempelvis trappevask, gårdanlæg, badeværelser etc. IB undersøger, hvad der ligger og sender 
materialet rundt til øvrige bestyremedlemmer samt udarbejder udkast til liste.

IB fremskaffer tidligere kontrakter med Varmecentralen vedrørende stigrør, så bestyrelsen kan 
orienteres om, hvad der er af tilgodehavender og ansvar for fejl og mangler. 

På næste bestyrelsesmøde drøftes opgavefordeling i bestyrelsen.

24. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde bliver den 1. juni 2016 kl. 18.30.


