
 

AB Fiolstræde 34-36                                                                                  Fiolstræde, den 10/9-2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36,  

- Møde afholdt den 4/9 - 2019,  hos formanden Steen Larsen 34B  

 

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

Dagsorden 

 

1. Valuar og status 

2. Status byggesager  

3. Graffitiordning, vi har fået malet port 34 og 36 

4. Opdatering af referater fra bestyrelsen samt navne- og ansvarsliste  

5. Dørtelefoner  

6. Gårdlauget 

7. Vaskeriet 

8. Indvendige radiatorer og vedligehold 

9. Rengøring af trapper 36A,B og C 

10. Evt.  

 

 

 

1. Valuar og status 

Der er indkommet 4 tilbud på valuar af vores ejendom via administrator Marianne Winther  

Tilbud blev diskuteret på mødet. Bestyrelsen ønsker at vælge og igangsætte valuar i samråd 

med administrator m. henblik på en indstilling af en forventet ny andelskrone på næstkomne 

generalforsamling. Det er vigtigt for bestyrelsen, at det valgte valuarfirma har en vis validitet og 

grundighed. Der ønskes en buffer på -10-15%.  Generalforsamlingsdato blev foreslået at være 

enten og helst 21/11 eller 28/11, administrator er orienteret. 

 

 

2. status byggesager  

 

Malerentreprisen og trapper 

Søren, fortalte om status på igangværende byggesager. Malersagen i opgang 34, AB og 36C 

er veloverstået. Der er tilkøbt en del forbedringen i byggeforløbet som nye stikkontakter, 

lamper, en forbedret belysning på loftrum og depotrum og ekstra bemaling af døre og 

balustre og trappeforkanter i 36C.  Sagen har samlet set kosten 1 mio. kr. som er 

håndværkerudgifter, tilkøb af arkitekthonorar samt Sørens tid forbrugt på byggemøder og tilsyn 

og aflevering. 

 

The-køkken og murhul  

The- køkken og revner hos Vangsgaard. Grundet en gammel vandskade i gulvet er der 

kommet et nyt gulv og et nyt køkken som erstatter det gamle. Der var også revner i et murhul 

umiddelbart foran the-køkken, som nu er blevet forstærket med mursten og forankringsstål og 

efterfølgende efterisoleret lukket med gips og malet. Vores Hus-Ingeniør Anja Krarup 

anbefalede at få det gjort i forhold til statik og brandsikkerhed. Samlet beløb 0.3 mio. kr. 
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Bogdepotrum hos Vangsgaard, bygning 36 

Et bogdepotrum hos Vangsgaard slår revner i gulvet. Vores ingeniør har indhentet og 

modtaget tilladelse til Udbedring af gulvet via Slot-og Kulturstyrelsen. Der er ingen fare 

forbundet med revnerne dog er gulvet skævt og gulvet noget ujævnt. Bestyrelsen vil overveje 

at få det udført til næste regnskabsår i 2020. Vi spørger nu Vangsgaard hvornår det passer 

dem bedst i forhold til periode. (Søren Vangsgaard ønskede april 2020). Pris på gulvsagen er 

forventet ca. 0.3-4 mio. kr.  

 

3. Graffitiordning, vi har fået malet port 34 og 36 

Port 34 og 36 er blevet opfrisket og malet grøn udvendigt. 

Den grønne originale farve er en glans 70 (før glans 50) og den skulle mere  

modstandsdygtig overfor graffitibeskyttelse.  Men det er pt. skrappe kemikalier der bruges. 

Henrik, vil undersøge andre graffitimetoder som evt. er mere skånsomme for malede 

overflader.  

 

4. Opdatering af referater fra bestyrelsen samt navne- og ansvarsliste 

Claus, vil sørge for at hjemmesiden bliver opdateret i forhold til navne- og ansvarsområder 

 

- Søren, har arkitektur, byggeri, håndværksfag også VVS og EL 

- Henrik, tager gårdlaug  

- Steen, vaskeri 

- Claus, Hjemmeside 

- Olsen, Gæsterum og rotter  

 

5. Dørtelefoner  

Søren, syntes stadig at dørtelefoner er underlige at bruge. 

Forklaring, Når en ringer på, skal man trykke grøn knap og spørge hvem der. 

Herefter når der svares trykkes på blå knap for at åbne op (Søren blev moppet) 

 

6. Gårdlauget  

Henrik er blevet foreningens repræsentant i forhold til gårdlaug- og gårdlaugsmøder 

NB! Henrik overtager Ole Bjerres repræsentantskab. Stor Tak til Ole for godt arbejde du har 

udført frem til nu.   

 

7. Vaskeriet 

Steen har forsat Vaskeriet. En tørretumbler er efter problemer nu oppe at køre igen. 

 

8. Indvendige radiatorer og vedligehold 

En beboer ønskede at få afklaret om det er foreningen eller en selv som bekoster, og  i dette 

tilfælde rustne radiatorer og varmerør i selve lejligheden. Bestyrelsen fastholder at det er den 

enkelte andelshaver som selv bekoster og vedligeholder det som ligger inde for lejemålet. Det 

er beskrevet i vedtægterne. 

 

9. Rengøring af trapper 36A, B og C 

Trappeopgange 36AB og C, trænger til grundig en grundig rengøring af gelænder og vægge  

mm. Dette er blevet igangsat af Edith Bjerre nu.  

 

10. Evt.  

Nogle varmerør i kælderdepotrum opgang 34A er ved en fejl blevet af isoleret. 

Disse varmerør skal isoleres så de ikke afgiver kondensvand og fugt til rummet. 

Søren, har igangsat isolerings arbejdet.  

 

 

På vegne af bestyrelsen Søren Aabling 

 


