
Referat af bestyrelsesmøde i andelsforeningen Fiolstræde 34-36 3/11 – 2020  

Til stede: Steen Larsen, Henrik Jochumsen, Claus Hemmingsen, Søren Aabling og Peter 
Schøler

 
Årets generalforsamling  

Vi har besluttet at afholde årets generalforsamling 26. november fra klokken 17 til klokken 
18.30. Vi har lejet store lokaler hos KFUK i Store Kannikestræde 19, hvor vi vil kunne 
sidde med den fornødne afstand. Vi opfordrer til, at der kun møder en op per husstand. 
Man kan som vanligt stemme via fuldmagt, hvis man ønsker det. Hvis der er ønsker om 
det, vil bestyrelsen undersøge muligheden for at deltage på generalforsamlingen 
hjemmefra via Zoom. Ifølge administrator er det i overensstemmelse med de gældende 
retningslinjer fra myndighederne at gennemføre generalforsamlingen. Alle deltagere bør 
bære mundbind ved ankomst og afgang. Indkaldelse til generalforsamling følger på vanlig 
vis.  

Det er bestyrelsens indstilling, at vi gennemfører den efterfølgende middag på restaurant 
La Rocca, for dem der har lyst. Tilmelding følger senere via tilmeldingsblanketter. Vi har 
været i kontakt med La Rocca, som har stor erfaring med større selskaber, der kan 
inddeles på forsvarlig vis i ottemandsborde med passende afstand.  

Omlægning af lån  

Vi indhenter tilbud på omlægning af vores foreningens lån, da vi pt. betaler meget i rente. 
Det er bestyrelsens hensigt at fremlægge forskellige muligheder for låneomlægning på 
generalforsamlingen.  

Erhvervslejemål og husleje  

Der er i forbindelse med forårets coronanedlukning givet henstand til Vangsgaards 
antikvariat på 150.000 kroner. Det er altså penge, som foreningen har til gode. Vi har ikke 
travlt med at få dem indkrævet igen givet den fortsatte økonomisk vanskelige situation for 
mange mindre erhvervsdrivende. Økonomisk er dette udestående ikke noget problem for 
foreningen.

Efter en henvendelse fra frisøren har bestyrelsen løbende drøftet, om den årlige 
huslejestigning for vores to erhvervslejemål skal sættes i bero, muligvis for en periode 
muligvis mere permanent. Bestyrelsen er i kontakt med administrator om dette og vil 
orientere mere om situationen på den kommende generalforsamling.

 
Kommende byggesager  

Vi har fået installeret en pumpe, der fungerer delvist efter hensigten. Nogle lejligheder har 
dog stadig store problemer med manglende tryk på det varme vand. Det centrale sug 
fungerer elendigt. Både i køkkener og badeværelser. Specialist fra vores VVS’er er i gang 
med undersøgelser.  



Foreningens kviste er udsatte. Søren tjekker op på vores vedligeholdelsesplan med fokus 
på kviste og vinduer. Vi skal også have undersøgt om nedfaldne tagsten ved 36b kommer 
fra foreningens tag.

Gårdlauget  

Ny gartner er antaget. Satser på et kvalitetsløft.


