
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLEN 34-36 
D. 6/9-2018

Til stede: Edith (formand), Søren, Henrik, LHOlsen og Claus (ref)
Afbud: Steen, Peter

1. Siden sidst:

Stefanie har overtaget Nellies ledigblevne lejlighed i 36B.

YouSee kabel TV fungerer nu med bedre sendesignal

2. Afsluttede opgaver:

Soklen er malet.

Facaden mod Fiolstræde er blevet istandsat.

Hovedrengøring af trapperne er udført.

3. Arbejdsopgaver:

Der er tydelige tegn på rotter under fliserne i gården både mellem 36 B og C samt ud for
34 A.

LHOlsen vil kontakte rottefænger og kloakservice;

Flagstangen mod Fiolstræde sættes i stand eller udskiftes.

Vinduer mod Fiolstræde vurderes med henblik på behov for istandsættelse.

Gæstelejligheden skal males.

4. Vedtægt § 12:

Reglerne om udlejning overtrædes konsekvent af et par andelshavere. Emnet vil blive
debatteret på den kommende generalforsamling.

5. Kælderen under Vangsgaard:

Der har været omfattende problemer med fundament og gulv med risiko for større
sætningsskader i vores hus. I samarbejde med vores konsulenter – ingeniør, statiker,
arkitekt – er vi ved at være i mål med det store projekt. Der er hamret fem støttesøjler
dybt i jorden, vægge er forstærket og samtidig er utætte faldstammer og utidssvarende
belysning ordnet. Der forhandles en huslejekompensation til Vangsgaard.

6. Plan for istandsættelse af opgangene:

Renovering af trapperne i nr. 34 A og B. Der vil blive indkaldt til et hurtigt arbejdende
”farve-valgs-udvalg” Det skal undersøges, om det kræver tilladelse fra
fredningsmyndighederne at ændre på farverne.



Trappen 36A: Den hvide farve på paneler og gelænder males op. Defekter og afslag i den
røde farve på væggene repareres/pletmales.

7. Vaskeri/gårdtoilet:

Gæstetoilettet ved vaskeri er meget dyrt at holde åbent for gårdens beboere. Der har
været flere tilfælde med tilstoppet toilet, da papirhåndklæder smides i kummen. En
ukendt beboer har flere gange afleveret sin afføring på gulvet ved siden af toilettet.

Desværre har vi svært ved at få gårdlauget til at dække udgifterne. Vi vil lave et
regnskab for de seneste to år, og hvis gårdlauget ikke ønsker at betale, må vi overveje at
låse toilettet, så der kun bliver adgang for vaskeriets brugere.

8. Eventuelt:

Bestyrelsen opfordrer gårdlauget til at genplacere det nye gyngestativ svarende til den
tidligere placering.


