
Dato: 17/03 2016

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

Nr. Emne Action / kommentar Opdateret Status Ansvarlig

1
Punkter til 

generalforsamling

Beretning: Morten

Budget 2016 og 2017: Morten

Renoveringsplan: Tue og Inge

Forslag om 187500, Jørgen? Her bør også være en generel orientering om projektet. 

Spørgsmål fra Hanne og Jette: Jens

Nye vedtægter: Nye vedtægter bliver foreslået til næste orninære eller ekstraordinære generalforsamling.

Inge gjorde opmærksom på at renoveringsplan burde have samme format som tidligere med en løbende visning 

af ejenkapital. Dette blev dog afvst af den resterende bestyrelse, da dette ikke følger kotume inden for 

renoveringsplaner, samt skaber et ikke retvisende billede af ejenkapitalens udvikling. 

17-03-2016 Igangværende
Morten, Tue, Inge, 

Jens, Jørgen

2 Skimmelsvamp

Skimmelsvamp i lejlighed på Howitzvej. Mur skal udbedres. 

Morten og Tue har besøgt lejlighed med Jens fra SBS (rådgivende ingeniør).

Radonhuset har også udarbejdet rapport. 

Tue kontakter Øens for tilbud på udvendig renovering. Derefter tages beslutning om renovering, når tilbud 

foreligger.

Ejer åbner væggen op, hvorefter SBS kan vurdere baggrunden for skaden. 

17-03-2016 Igangværende Tue, Morten

3 Kim jul og nytår

Forslag til tillæg til kontrakt. Fridag, hvis 24. er en hverdag, halv fridag hvis 31. dec er en hverdag. Morten laver 

kontrakttillæg, og tager med på næste bestyrelsesmøde. 

Kontrakt underskrevet af Morten, Ingrid, Jens, Tue. Inge stemmer imod selve tillægget. 

Inge stemmer imod selve tillægget, da hun mener at og Kims arbejdskraft ikke kan undværes den 1½ pågældende 

dag pga sneskovling og affaldstømning. Inge er gjort opmærksom på at dette ikke er et problem 31. december, da 

det er en halv arbejdsdag, og at der er meget lidt skrld 24. december, da de fleste beboere holder jul andensteds. 

17-03-2016 Afsluttet Morten

4 Beretning Beretning for året til generalforsamling. Morten skriver oplæg, inputs fra bestyrelsen derefter. 

Nævn også gårdudvalg. C5 har der været problemer med hos flere beboere.
17-03-2016 Igangværende Morten

5 Håndtering af spørgsmål Håndtering af spørgsmål til generalforsamling. Lav svar på skrift, send rundt til bestyrelsen når udarbejdet.

Jens håndterer.

17-03-2016 Igangværende Jens

6 Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelseplan. Brønd til rotter inkluderet. Morten kontakter Michael for at opdatere budget.

Ikke opdateret i udsendte på trods af at dette var aftalt med til vores møde med Westergaard.  

17-03-2016 Igangværende Morten

7 Stævning

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. 

Inge og Tue kører fortsat sag, som er gået til advokat Jens Anker Hansen. 

Retssag er berammet til august. Bestyrelsen fremskaffer nødvendigt dokumentation.

17-03-2016 Igangværende Inge & Tue



8
Beboerinddragelse - 

altanprojekt

Vi skal opstille en liste med spørgsmål, som skal stilles til brugerinddragelsesmødet, for at sikre vi får de 

nødvendige spørgsmål. 

Jørgen har booket rum på Frederiksberg Bibliotek 2. marts til beboerinddragelse.

Folk bliver inddelt i gruppper efter de områder, hvor de har altan. Jørgen har udarbejdet materiale til mødet.

Tilbud på at stå for udbud på 170k initialt og 250k for viderebehandling. Jørgen og Tue vil se hvor meget denne 

pris kan forhandles.    

Bestyrelsen kan ikke anbefale at der kan komme altan for stuelejligheder, hvor det indebærer en flytning af 

kældertrapper. 

Morten får udsendt indkaldelse (skrivelse + oversigt) til mødet. 

9/3: Jørgen har undersøgt pris hos anden udbyder end Falkon, og prisen var større end Falkons. 

Jørgen giver update på geeralforsamlingen.

17-03-2016 Igangværende
Tue, Inge, Jørgen, 

Ingrid, Jens, Morten

9 Ny lejer i Andebakken 2 9/3: lejekontrakt modtaget. Sag til vurdering hos advokat. Drøftet, HjemmeHjælpens lejemål med hverken 

vedtægter eller lokalplan.  
17-03-2016 Igangværende Morten & Tue

10 Modtagelse af mail

Modtagelse af mails tilsendt hjemmeside. 

Alternativt opretter vi en gmail. Gmail kan ikke bruges.

Tue finder nyt VVS firma som kan  nævnes på hjemmesiden. 

Facebook gruppe er det besluttet ikke at oprette. 

Inge ringer til hosten og Søren, for at oprette fælles email. 

17-03-2016 Igangværende Inge + Alle

11
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. 

17-03-2016 Igangværende Tue 

12 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. 

9/3: Stadig work in progress.

17/3: Godkendt og Inge viderebehandler

17-03-2016 Afsluttet Inge

13 Forslag til nye vedtægter

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

Morten fremsender forslag til justeringer. 

Inge sender dokument rundt tl bestyrelsen, hvis hun har den i word.

Planen er at fremlægge det til generalforsamlingen.  

Westergaard har desværre glemt at få de nye vedtægter vedlagt til generalforsamlingen, og derfor vil det blive 

foreslået til næste generalforsamling. 

17-03-2016 Parkeret Alle

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

Inge og Tue ser på små opslagstavler.
17-03-2016 Igangværende Inge, Tue

15

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 og mangler at modtage pris fra en smed.

17-03-2016 Igangværende Jørgen

16 Webmaster Fast webmaster udpeges.Afvent ny bestyrelse. 09-03-2016 Parkeret alle

17 Næste møde Fastsættes af ny bestyrelse 17-03-2016 Igangværende Alle


