
AB Fiolstræde 34-36                                                                           Fiolstræde, den 31. marts 2022 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36,  

- Mødet blev afholdt den 29/3- 2022, kl. 18 hos Steen Larsen 34B  

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

og Søren Aabling 

Dagsorden:  

1. Beretning til GF den 31/3, er der kommentarer  

2. Vangsgaards og restance, hvad foreslår bestyrelsen  

2. Andelskrone m. stigning 15% 

3. Alm. Brand. bygningsforsikring, stor prisstigning 

4. Søren Aabling på byggesager, kloak, VVS, tømrer, murer og porte 

5. Igangsættelse sætningsskade- og udtjente vinduesrammer  

6. Oprydning af fællesarealer og gangarealer foran depotrum 

7. Lars Henrik Olsen holder op som ansvarlig for gæsterummet 

8. Problem cykelparkering på Fiolstræde foran port 36  

 

 

 

Beretning til GF 

Steen fortæller om det generelle og Søren om de faglige udfordringer hen over året  

 

Vangsgaards og restance 

På generalforsamlingen den 31/3 foreslår bestyrelsen en løsning på Vangsgaards 

restancebeløb.  

 

Andelskrone m.  stigning  

Andelskronen siger med det maximale 15% iht. EDC-valuar fra 2019. 

Stigningen på 15% fra 2019 vil være forsvarligt og tråd med markedets udvikling sket fra 

daværende 2019 til nuværende 2022 

 

Alm. Brand. bygningsforsikring 

Alm. Brand bygningsforsikring præmie stiger fra 52.000kr - 124.000kr  

Bestyrelsen ønsker ikke en affedning af bygningerne, men ønsker at være fuld forsikret, 

eksempelvis ved en totalbrand med efterfølgende genopførelse som følge. 

Alm. Brand har varslet en meget stor stigning i forsikringspræmie til vores bygninger 

Bestyrelsen ønsker at administrator afsøger tilbud fra andre forsikringsselskaber 

- Dækker forsikringen fx de sætningsskader vi har i vores ejendom, og som står til 

udbedring nu iht. vedhæftede notat 01 12.11.2021? 

- Skal vi have en særskilt forsikring når udbedring af sætningsskederne  

            bliver gennemført her til sommer? 

 

Marianne Winther;  

Jeg beder Alm. Brand komme med tilbud på fuld- og nyværdi, således at der er noget at 

sammenligne med. Efterfølgende kan vi bede en forsikringsmægler undersøge alternative 

muligheder. Det er dog mit indtryk, at en del selskaber ikke tilbyder fuld- og nyværdi på 
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fredede ejendomme.  Umiddelbart vil jeg ikke tro, at dette kan være dækket. Men, jeg 

forhører mig naturligvis. 

  

Sætningsrevner, Ja, der bør helt klart være etableret en all-Risk dækning. P.t. har I dækning 

som følger, hvis forsikringssum selvfølgelig kan forhøjes med ekstra præmiebetaling:  

Indhentning af alternativt tilbud kan vi naturligvis godt igangsætte, men det vil ske via en 

forsikringsmægler, der arbejder sammen med forskellige forsikringsselskaber. 

 

 

 

Søren Aabling på byggesager, kloak, VVS, tømrer, murer og porte 

Det skal oplyses at Søren Aabling gennem 2½ år i perioden: 1.juli 2019 til 16.dec 2021 

har modtaget samlet 162.625kr inklusive moms. Beløbet fordeler sig således på 10 separate 

fakturaer. Søren deltager som fagrepræsentant fra foreningen side på byggesager herunder 

Igangsættelse af foreningens rådgivere i forbindelse med udbudsmateriale eksempelvis 

ekstrafundering af kælder, malerentreprise af opgange, sætningsskader hos Vangsgaard, 

udskiftning af vinduer i kviste. Søren deltager således på byggemøder og ved 

afleveringsforretning, sørger for kontrol af ekstraregninger/aftalesedler samt opfølgning af 

tidsplan mm. Derudover tager Søren sig af fagene vedr. kloak, El, VVS, tømrer, murer og porte  

 

 

Igangsættelse sætningsskade- og udtjente vinduesrammer  

Søren igangsætter umiddelbart efter GF arkitektfirmaet Friborg og Lassen med 

udbudsmateriale angående sætningsrevner iht. ingeniør notat 12.11.2021 

Kviste, Tømrerfirmaet N.A. Nielsen & Søn igangsættes med at reparere udtjente vinduesrammer 

i kviste. Det sker her i foråret og sommeren 2022 
  

  

Oprydning på fællesarealer og på gange foran depotrum 

Bestyrelsen ønsker at trappeopgange- og gangarealer foran depotrum friholdes for ting af 

hensyn til flugtvej i forbindelse med brand  

 

Gæsterummet, Lars Henrik Olsen holder op som ansvarlig for gæsterummet 

Lars-Henrik meddelte, at han nu holder op som bogholder og nøgleansvarlig til gæsterummet. 

Sammen med Stina var han i sin tid med til at foreslå gæsterummets oprettelse i det tidligere 

gårdmandsrum, og han har været nøgleansvarlig lige siden. Men nu er det altså tid til at holde 

op. En afløser efterlyses. Vi skylder allesammen Lars Henrik Olsen en rigtig stor tak som 

bogholder- og styrer af gæsterummet samt tak for, at være en af ophavsmændene bag vores 

lille fine hotelværelse midt i gården.  

 

Problem cykelparkering på Fiolstræde foran port 36  

Der holder hver dag gennem hele året 5-7 cykler lige udfor port 36 på Fiolstræde, det er til stor 

gene for den fri passage/udgang. Bestyrelsen undersøger en form for påbudskilt evt. som et 

fint messingskilt monteret facaden ved siden af porten 

  

 

 

 

  
 

mvh bestyrelsen den 31/3-2022 


