
Dato: 16/12 2015

Til stede: Inge, Jens, Tue, Morten, Ingrid, Jørgen (sup),  

Nr. Emne Action / kommentar Opdateret Status Ansvarlig

1 Stævning

Redegørelse for vores stævning fra Varmecentralen.

Varmecentralen har stævnet ejerforeningen, for en regning i forbindelse med strømpeforing. Aarslef var 

leverandør af dette, og havde Varmecentralen som underleverandør. Efter afsluttet projekt bliver der sendt 

regninger direkte fra Varmecentralen, som de ville have ejerforeningen til at betale. Beløbet er 82000 DKK inkl 

moms.  

Ejerforeningen afslog at betale. Tidspunktet var slutningen af 2013. Varmecentralen har givet tilbud på åbning og 

lukning af faldstammer. Denne regning er betalt. 

Stævning 19. oktober 2015, bestyrelsen informeret af Inge 7. december 2015. Inge er informeret af den 

resterende bestyrelse om at dette ikke må gentage sig, da der altid skal være minimum to fra bestyrelsen 

indvolveret. Inge er indforstået med dette. 

Jens Anker Hansen er hyret som advokat, han skal dække sagen under. Jens Anker Hansen har fået papirer til 

vurdering, og vil komme med en anbefaling.  

Inge deler papirer med bestyrelsen. 

16-12-2015 Igangværende Inge & Tue

2 Ny lejer i Andebakken 2

 Brev er sendt til HjemmeHjælpen A/S, og Camilla, som er administrerende direktør har vendt tilbage. De kan 

bruge skakten til dagsrenovation, men kontoraffald osv skal selv bortskaffes. 

Morten sender mail til Camilla, hvor han svarer på spørgsmålet, samt gør opmærksom på at der kommer en 

forespørgsel fra advokaten. 

Rygning på Hjemmeservices altan, er umiddelbart ikke noget bestyrelsen vil gøre noget ved. Dog opfordrer vi til 

at beboere, henvender sig til HjemmeHjælpen i tilfælde af gener. 

Tilføjelse 19/11: Tue og Morten står for kontakten til HjemmeHjælpen, samt at skaffe den information advokaten 

behøver. 

16/12: HjemmeHjælpen A/S har redegjort for deres brug af lokaler. Advokaten har bedt om en kopi af 

lejekontrakt fra ejeren, som vi vil vurdere i forhold til de tilladelser der er til lejemålet og i forhodl til hvad de har 

meldt ud. Der bliver til sidst udarbejdet en redegørelse. 

16-12-2015 Igangværende Morten & Tue

4
Opsætning af fikseringsting 

til rullator
Vi skal give tilladelse til at kommunen opsætter et fikseringspunkt (øsken) til rullator

Godkendt
16-12-2015 Afsluttet alle

5 Brev Jette

Brev Jette, hvem skal skrive et svar fra bestyrelsen. 

Morten skriver mail til Jette, sender den rundt til bestyrelsen først. Sender derefter mail til Jette og følger op 

telefonisk. 

Morten har sendt mail til Jette og kontaktet hende telefonisk. Aftalt at Morten og Jette gennemgår punkter til 

næste generalforsamling i februar. 

16-11-2015 Parkeret Morten

6 Budget 2015 og 2016

Bestyrelsen fastlægger 2016 budget i november 2015. 2017 budget skal være klar til generalforsamlingen.

Forsikringer er steget. Morten undersøger med Torben med forsikringerog el, samt hvorfor mangler Øens og 

advokat. Inge tjekker om der er bilag fra Øens, og advokaten. 

Budget bliver lavet for det kommende år fremadrettet. 

Budget godkendt, bliver opdateret efter Torbens gennemgang. 

Morten kontakter Torben vedrørende altansag.

16-12-2015 Igangværende Morten



7 Nye altaner

Evt. flytning af kældertrapper skal være et seperatbudget, da det ikke går ind under at renovering af altaner. 

Jørgen har lavet en fin oversigt over principperne for altanerne. Vi arrangerer et møde, hvor ejerne får mulighed 

for at komme med input til de forskellige løsningensforslag, såsom hjørner, altans udformning. Dette møde vil 

blive en lørdag eller søndag, hvor der vil være fælles kommunikation og så de forskellige forslag vil blive stillet i 

under-grupper.  Søndag 10. januar er den dato vi arbejder imod i forhold til dette. 

Stuelejligheder, de vil blive spurgt om hvorvidt de ønsker en altan, den vil være væsentlig dyrere. 

Enighed om at vi ser på Jørgens oplæg, og vender tilbage indenfor en uge. Jørgen samler op, og laver 

kommunikationspakken, som vi kommer at dele med ejerne inden mødet. Jørgen kommunikationspakke 

godkendt. Jørge og Tue har haft møde med Falkon, som gerne  vil være bygherrerådgiver på projektet. Ingen 

aftale er indgået. 

Foreløbig dato for beboerinddragelse forventes omkring uge 4 eller 5. Projektet skal have en bygherrerådgiver. 

Mulighed for altaner i stueetage skal undersøges, men vurderes kompliceret. Planlægning af brugerinddragelse. 

16-12-2015 Igangværende
Tue, Inge, Jørgen, 

Ingrid, Jens, Morten

8 Gårdudvalg og legeplads

Jørgen har mødtes med Hanne Flarup, mens Hanne Schølin er udtrådt af udvalget. Jørgen spørger om der er 

mulighed for at lave noget fælles med de andre ejerforeninger i øst. 

Jørgen har skrevet et oplæg, som vi deler på hjemmesiden. Dette læser vi igennem, og tager det op igen til næste 

møde. Dette er parkeret til efter der foreligger en afklaring på altanprojektet. 

16-12-2015 Parkeret Jørgen

9 Inspektør til henvendelser

Inge har oplæg på to nye mulige leverandører, som har ejendomsinspektør. Når disse forslag er klar, vil 

Westergaard blive spurgt. 

Bliver gennemgået jan eller feb

16-12-2015 Igangværende Alle

10 Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesplan skal opdateres når 2016 budget er på plads. 

Når årsafslutning er gennemgået med Torben, laver vi en opdateret vedligeholdelsesplan. 
16-12-2015 Parkeret Alle

11 Hjemmeside, administrator
Morten, Inge og Jens står for at vedligeholde hjemmesiden. Se om vi kan ændre webmaster, Inge forsøger at 

opdatere. 

Ændringer skal først godkendes på et bestyrelsesmøde eller evt forelægges bestyrelsen til godkendelse via mail. 

16-12-2015 Igangværende Inge, Morten, Jens,

12 Modtagelse af mail

Modtagelse af mails tilsendt hjemmeside

Kan ikke få kontakt med Søren, så opretter en ny mail, som vi sætter på hjemmesiden. 

Inge finder hjemmeside, hvor det kan laves. 

Morten kontakter Søren, for at få fikset koden til fællesmailen. 

I Sigma-Aldrich er Søren direktør. 

16-12-2015 Igangværende Morten

13 Røgalarmer Kim sætter røgalarm op i en opgang, for at vi kan teste hvordan det fungerer. 16-12-2015 Igangværende Morten

14 Aftrækskanal

Nummer 10 skal have renset aftrækskanalerne, dette er færdigt. 

Rensning koster 11300 kr + moms og det bliver gjort af KRS.

De elektriske udsugninger skal fjernes inden rensningen og må ikke sættes op igen.

Vi skal kontakte lejlighederne for dette. Inge gør dette.

Godkendt af bestyrelsen

Nummer 8 og 6 skal renses, forventet timing jan-feb. Inge sender bekræftelse fra leverandør på tilbud. 

16-12-2015 Igangværende Inge



15
Rottestop mod Smallegade i 

Østblokken

Rottestop kan ikke sættes op i 4 faldstammer. 

Da Frederiksberg Kommune har fjernet brønden, hvor dette kan gøres. 

Inge kontaker Frederiksberg forsyning. 

Rottefælde i smallegade, koster 20000 kr, Inge får tilbud. 

Tue snakker med Kim angående gennemspuling af død ledning. 

16-12-2015 Igangværende Tue 

16 Loppemarked
Inge kigger på at afholde et nyt loppemarked i september uden telt. 

Udskudt til forår.
16-11-2015 Parkeret Inge

17

Manglende dokumentation 

for renovering af 

badeværelse
Jens følger op med ejer vedrørende manglende dokumentation. Jens har kontaktet ejer og følger op med Torben. 

Dokumentation er sendt til Westergaard. Jens tjekker om dette er sandt med Westergaard. 

16-12-2015 Igangværende Jens  

Nyt badeværelse
Renovation af badeværelse i opgang 10, 2.tv. Ansøgning sendt, der er 3 kontrolbesøg, som ejer er informeret om. 

Materiale bliver sendt rundt. Ansøgning godkendt. 
16-12-2015 Igangværende Inge

18 Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen skal læse forslaget til de nye vedtægter igennem til næste møde.

Morten fremsender forslag til justeringer. 
16-12-2015 Igangværende Morten

19 Opslagstavler i opgange
Generalforsamlingen var der enighed om opslagstavler til at hænge beskeder.

Inge og Tue ser på små opslagstavler.
16-12-2015 Igangværende Inge, Tue

20
ejere af ny-renoverede 

altaner vil stige i egen 

omkostning til nye altaner

Kommentar, ny-renoverede altaner, her skal betales fuld pris for ny altan. 

Det indgår i altanprojektet. Bestyrelsen har taget det til efterretning.

16-11-2015 Parkeret alle

21

Defekte trappegelændere

Jørgen, Tue og Inge ser på ny løsning til trappegelænder.

Der er to løsningsforslag, en beslag der sidder nede på stængerne, alternativt skal det laves oppe i toppen. 

Jørgen forhører sig med personen der har givet tilbud, og undersøger løsning. Jørgen fortsætter med at 

undersøge nærmere.

16-12-2015 Igangværende Jørgen

22
Vandmåler

Bestyrelsen har besluttet 16.12.2015 at v IKKE som bestyrelse vil fremstille et forslag om at undersøge 

vandmålere nærmere. Årsagen er en tilbagebetalingstid på over 16 år. Det er derfor ikke rentabelt. 
16-12-2015 Afsluttet Inge, Tue

23 Fælles drev Undersøg hvad der er af gratis fil-delings systemer 16-12-2015 Igangværende Jens  

24 Næste møde Mandag 11. januar kl 19:00. Punkt 1 er design af beboerinddragelse. 16-11-2015 Igangværende Alle


