
AB Fiolstræde 34-36                                                                       Fiolstræde, den 2. november 2021 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36,  

- Mødet blev afholdt den 26/10- 2019, kl. 19:30 hos Steen Larsen 34B  

 

Til stede, Steen Larsen, Henrik Jochumsen, Claus Hemmingsen, Lars Henrik Olsen, Niels Thomsen 

og Søren Aabling 

Dagsorden: 

 

1. Andelskrone 

2. Internet    

3. Sætningsrevner hos Vangsgaard og i lejlighed set hos Niels Thomsen 

4. Emhætter 

5. VVS-firma Christensen & Berg 

6. Renovering af vinduesrammer i kviste 

7. Generalforsamling og forslag til dato  

8. Nyt fra gårdlaug 

9. Nyt fra Vaskeri  

10. Nyt fra gæsterum 

11. Evt.  

 

 

 

 

Andelskrone 

Bestyrelsen er enige om at anvende vores EDC valuarvurdering udarbejdet i 2019. 

Valuarvurderingen oplyser bla. at ejendommen og dermed andelskronen kan sættes til at 

stige.  Bestyrelsen rådfører sig i den forbindelse med foreningens administrator som 

fremkommer med anbefaling til ny andelskrone, som et punkt på næst komne 

generalforsamling  

 

 

Internet   

Frisør SACO har ytret ønske om at tilslutte sig foreningens internet.   

Bestyrelsen har undersøgt om det var muligt at vores forretninger kan koble sig på foreningens 

fastes fiberforbindelse. Andelsnet har dertil svaret at det ikke er muligt. 

 

 

Sætningsrevner 

Bestyrelsen har igangsat Friborg & Lassen m. at undersøge sætningsrevner konstateret som 

revner i indvendige vægge og lofter set hos Vangsgaard og set i den oven liggende lejlighed 

hos Stina og Niels. Statiker Stig Lindholm er igangsat via Friborg & Lassen 

men der er endnu ikke kommet en konklusion og handlingsplan.  

Bestyrelsen rykker for aktion nu. 
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Emhætter  

Der er i et nødvendigt omfang udskiftet ventilationsmotorer på vores fælleslofter 

og samtidig er der renset vandrette ventilationsrør for skidt og snavs. Ydermere er der i 2-3 

lejligheder blevet uskiftet Thermex emhætter som var ude af funktion og som ikke stod til at 

reparere. Det er værd at understrege at vores ventilationssystem som regulerer suget i 

emhætter samt udluftning på badeværelser er et fælles- og lovligt anliggende, og samtidig 

sørger for ejendommen lovpligtige ventilationsluftskifte iht. Bygningsreglementet. 

VIGTIGT:  Det er kun specielle emhætter som skal bruges og derfor ikke en emhætte hver 

enkelt andelshaver blot selv monterer. 

 

 

VVS Christensen & Berg         

Bestyrelsen har det seneste år oplevet at VVS-firmaet Christensen & Berg ikke har responderet   

rettidigt på igangsatte VVS-opgaver og samtidig har bestyrelsen oplevet en stor træghed med 

at få igangsatte opgaver afsluttet. Bestyrelsen overvejer derfor at tage kontakt til andre 

firmaer.  

   

 

Vinduesrammer i kviste 

Der er konstateret råd i mange vinduesrammer i foreningens tagkviste. 

Bestyrelsen vil få udbedret vinduesrammer som er i så dårlig stand at de kan falde ned på 

jorden og er til fare for alle. Udskiftningen sker til foråret 2022 og kan gøres indefra i den enkelte 

pågældende lejlighed. 

 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes til en generalforsamling som fastsættes til primo januar 2022 

 

 

Nyt fra Gårdlaug 

Der var i sommer  stor opbakning til at gårdlaug- og hønseudvalget kunne arbejde videre med 

en placering af hønsehus i gårdanlægget. Den endelige placering overvejes pt. nøje i samråd 

med eksterne hønseeksperter.    

 

 

Nyt fra Vaskeri  

Der er ikke noget nyt at berette fra vaskeri 

 

Gæsterum 

Der er kommet ny seng, puder og dyner mm. til gæsterummet. 

Bestyrelsen, siger hermed stor tak til Edith og Ole som har stået for den tiltrængte fornyelse i 

gæsteværelset 😊   

 

 

 

 

mvh bestyrelsen den 26/10-2021 


