
AB Fiolstræde 34-36                                                                                                Fiolstræde, den 6. januar 2023 

 

Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36  

- Mødet blev afholdt den 04/01- 2023, kl. 19:30 hos Steen Larsen 34B  

Til stede:  Steen Larsen, Henrik Jochumsen, Lars Henrik Olsen, Peter Schøler og Søren Aabling 

Dagsorden 4/1-2023 

 

1. At bestyrelsen er bekendt og hermed indforstået med Administrators forslag til Budget- og ny 

andelskrone! 

2. Huslejefri måneder? 

3. Hvad er status på Vangsgaard og SACO huslejeudgifter for året 2023? 

4. Bestyrelsens enighed om hensættelse af midler til byggeudgifter for året 2023 iht. nedenstående med 

blå? 

5. At søren nu igangsætter Christian Sørensen med en gennemgang foreningens teknik:  varmecentral, rør 

og faldstammer, VVS, ventilation og pumper mm. 

6. At vi igangsætter en frisk geoteknisk undersøgelse for hele vores ejendom, iht. nedenstående med blå? 

7. Bestyrelsen henstiller alle andelshavere til en regelmæssig oprydning og orden på hoved- og bagtrapper 

samt selve gangarealet foran depotrum 

8. Status på gæsterum? 

9. Status på gårdlaug og er der nye planer for 2023? 

10. Evt. 

 

 

Besvarelse af punkter 

 

1. Bestyrelsen ønsker at det er Claus Clausen som fremlægger både budget og fastholdelse af 

andelskrone på GF den 19.01.2023 

 

2. bestyrelsen ønsker 2 huslejefri måneder 

 

3. Vangsgaard og SACO-husleje kommer ikke til at stige for året 2023 

 

4. Bestyrelsen ønsker at hensætte økonomi til udgifter forbundet med geotekniske undersøgelser samt 

udgifter forbundet med tekniske installationer i varmecentral mm. i alt 500.000kr  

 

5. Søren igangsætter ekstern fagperson Christian Sørensen med gennemgang af tekniske installationer 

og varmecentral medio februar 2023 under forudsætning af økonomien godkendes på GF 

 

6. Bestyrelsen igangsætter geoteknisk undersøgelse i 2023 under forudsætning af økonomien godkendes 

på GF 

 

7. Bestyrelsen henstiller til oprydning af trapper- og gangarealer 

 

8. Allan fortæller at det går godt med Gæsterummet. Det er vores indtryk, at folk er glade for 

muligheden for at betale med MobilePay (kun én har betalt kontant). Siden den 1.9.22 har der været 

45 overnatningen til dags dato. I november 22 blev der indkøbt nye hovedpuder og gjort hovedrent. 

Dags dato står der 18.034 kr. på gæstelejlighedens konto. 

 
9. Henrik vil fortælle om gårdlauget på GF  

 

10. Evt.  Der er bestilt bord på La Rocca den 19.01.2023  

 

 
             mvh bestyrelsen den 6/1-2023 


