
 

AB Fiolstræde 34-36                                                                       Fiolstræde, den 3.november 2019 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36,  

- Møde afholdt den 23/10- 2019, hos Søren Aabling 34A  

 

Til stede, Steen Larsen, Henrik Jochumsen og Søren Aabling 

Dagsorden: 

 

1. EDC Valuar og Andelskrone 

2. Vedtægter angående fremleje 

3. Oplæg til beretning 

4. Automatik på dør i port  

5. Generalforsamling og spisested 

6. Gårdlaug 

7. Vaskeri 

8. Evt.  

 

 

 

1. EDC Valuar og Andelskrone 

Vi har modtaget en valuarrapport fra EDC. Bestyrelsen har møde 6.november hos EDC på 

Bremerholm 29 kl. 16-17, m. henblik på en gennemgang af rapporten sammen med Mike Biran 

fra EDC. Her kan bestyrelsesmedlemmer stille spørgsmål til værdi og buffer osv.  

 
Bestyrelsen vil ikke anbefale, om vi skal fortsætte med den nuværende andelskroneværdi, der 

er baseret på den offentlige vurdering eller om vi på, baggrund af den nye valuarvurdering, 

skal ændre andelskroneværdien. 

 

Det betyder, at bestyrelsen fremlægger to forslag på den kommende generalforsamling: 

 

1. Andelskronen forbliver uændret. 

2. Andelskronen hæves på grundlag af den nye vurdering af ejendommenes værdi. I dette  

Bestyrelsen beder vores administrator om at beregne en værdifastsættelse vedrørende forslag  

2. Vedtægter angående fremleje 

Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med de regler vi allerede har beskrevet i 

vores vedtægter set i forhold til fremleje 

 

 

3. Oplæg til Steens beretning…. 

Steen holder en kort mundtlig beretning om året der gik 
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4. Automatik på dør i port  

Sadolin kom med et godt forslag om at få dørautomatik på enten port 34 eller 36 

Sådan at det er meget nemmere at åbne døren i porten for ældre, for dig m. cykel, dig m. 

stok og dig m. indkøbspose osv. Det koster 30.000kr iht. fra Jensen Låse Amager. Og så det 

koster ca. 5-10.000kr om året at vedligeholde…. er det noget for os? 

 

 

5. Generalforsamling og spisested 

Vi holder generalforsamling torsdag 21.november hos administrator  

og begynder præcis kl. 18:00. Efter generalforsamling går vi alle over på Gråbrødre Torv og 

spiser på restaurant Yaffe kl. 20:00 

NB! Claus Clausen er meget velkommen til spisningen. 

Børn er også velkommen til spisningen.  

Vi skal beslutte antal på:  veganer/vegetar/kødspiser … senest en uge før 

 

 

6. Gårdlaug 

Henrik, Ikke noget nyt 

 

7. Vaskeri 

Steen, Ikke noget nyt 

 

8. Evt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


