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Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36  

Mødet blev afholdt den 13/4 - 2021, kl. 19- 23, hos Steen Larsen 3.sal, 34B  

 

Til stede 

Steen Larsen, Henrik Jochumsen, Lars Henrik Olsen, Claus Hemmingsen og Søren Aabling 

Dagsorden 

1. Omlægning af lån og formue 

2. Renoveringer og istandsættelse 

3. Evt. 

  

1. Omlægning af lån 

Forud for mødet havde bestyrelsen den 23/3-2021 modtaget et bilagsmateriale via Pia Skram 

Jensen Senior rådgiver vedr. Andelsboliger Nykredit Erhverv, og som var bestyrelsens grundlag 

for valg af låntype med henblik på at kunne omlægge vores lån til en meget lavere rente end 

vores nuværende dyre lån. Materialet fra Nykredit er bestående af 3 tilbud med en løbetid på 

henholdsvis 10, 20 og 30 år.  

Forklaring af tilbud 

Ved omlægning til 1% 30 år vil foreningen opnå øget likviditet årligt anslået kr. 139.000.Ved 

omlægning til 1% 20 år vil foreningen opnå besparelse årligt på kr. 35.000 Og endeligt ved 

omlægning til 10 år.  Der er regnet på fast rente og denne er baseret på 0% obligation og 

fortsat er konvertibelt og såkaldt grønt produkt i jeres regnskab, med ekstraordinært afdrag kr. 

2,5 mio. vil ydelsen være uændret. 

Enig bestyrelse, Vores administrator og en enig bestyrelse har besluttet at omlægge til et 

30.årligt lån, dette for at kunne sikre likviditeten i forskellige scenarier.  

Formue, Lige nu har vi opsparet omkring fire millioner kroner.  
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Her er eksempler på bestyrelsens mulige scenarier samt argumenter for valg af et 30. årigt lån:  

1. At foreningen inden for de næste 2-3 år iht. Foreningens vedligeholdelsesplan 

nødvendigvis skal iværksætte en stor renovering af foreningens udvendige 

bygningsmasse herunder:  tag, kviste, facader og vinduer, det koster anslået 3.5 - 6 mio. 

kr. i entreprise- og rådgiverhonor. Info, renoverings interval skal ske hvert 10-15år og 

seneste renovering blev udført i 2011, hvorfor vi skal bruge pengene snart  

2. Et ustabilt samfund qua Corona, og med en mulighed for, at vores forretninger ikke kan 

betale huslejeudgifter, som så skal dækkes ind af højere husleje fra andelshaverne. 

3. Der er en sandsynlig stor usikkerhed for, at en hurtig genudlejning af vores 

erhvervslokaler til nye lejere samt store udgifter anslået til omkring 2-3 mio. kr.  forbundet 

med istandsættelse af erhvervslokaler som skal iværksættes  

 

2. Renoveringer- og istandsættelser 

Ventilation, Ventilationsprojektet pågår.  Kenneth Jensen fra VVS- firmaet Christensen & Berg 

kommer og monterer 5-8stk. nye Thermex emhætter i de respektive lejemål, hvor eksisterende 

emfang var registeret udtjente. Når alle emfang er monteret, så kan indreguleringen af 

foreningens ventilationsanlæg ske, det betyder at emfang og nye udluftningsventiler 

badeværelser vil støje mindre.  

Vand, Svingende vandtemperatur i opgang 34B skyldes sandsynligvis at der mangler en 

såkaldt luftudlader på selve brugsvandstrengen øverst oppe opgang 34B. Dette stykke arbejde 

iværksættes samtidig med ventilationsprojektet. 

Brand, Brandalarmer i samtlige trappeopgange og på vores lofter er blevet tjekket og 

serviceret af Stryhn Electric onsdag 21/4-2021 af Allan Ziegler  

Statik, Der er over nogle år konstateret og registeret sætningsrevner hos Vangsgård det 

gælder ydervæggen mod Fiolstræde i lejlighedsskellet med bygning 34 og 36. Vi afventer pt. 

en plan for hvad som skal ske via vores statiker og Ingeniør. 

3. Evt. Der var ikke noget til evt. denne gang  

 

Mvh Bestyrelsen 


