
REFERAT af bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni 2018 i Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36.

Til stede: 

Edith (formand), Henrik, Søren, Steen, Claus (referent). 

Afbud fra Peter og LH Olsen.

Siden sidst:

Bestyrelsen har travlt med et omfattende renovationsarbejde mange steder i bebyggelsen:

Kloakken er blevet gennemset og er repareret.

Malerarbejde i porten: beslagene skal have en gang maling mere, ellers er det færdigt. Afventer endelig 

godkendelse og betaling.

Vangsgaards kælder:  Gulvet er sine steder undermineret, der er sætningsskader og tilmed et stort hul i 

gulvet. Genopretning foregår i samarbejde med statiker Anja, Friborg & Lassen samt Pre/Nor- entreprenører.

Det vil muligvis være nødvendigt at indkalde særligt kvalificerede ingeniører til opgaven.  Der udføres projekt

til prisindhentning. Ombygningstilladelsen er kommet fra Fredningsstyrelsen. Vi efterkommer ønsket fra 

Vangsgaard om leje af en affugter, så hans bøger ikke tager skade i processen.

Facader i gården: Murerarbejder og malerarbejder med jernvitriol er overstået.

Facaden mod Fiolstræde ved Vangsgaard: Mureren pudser op, efterfølgende skal der males over med en 

diffussionsåben maling og herefter antigrafitti. Trinnet ind til Vangsgaard bliver ikke repareret, og en eventuel 

fast rampe vil rage alt for langt ud på gaden og kan ikke godkendes. Vi kan evt. tilbyde en ny gummimåtte og

en nemmere aftagelig rampeløsning.

Kommende snarlige vedligeholdelsesopgaver:

Flagstangen mod Fiolstræde: Sættes i stand, det er muligvis billigst at udskifte stangen.

Alle Sokler mod gården males 

Muren ved siden af porten til nr 36 males op.

Vedligeholdelsesopgaver i efteråret 2018:

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.

Eventuelt:

Der skrives til alle andelshavere med oplysning om reglerne for udlejning.

Vi er plaget af tyverier, så der skives også til andelshaverne om at holde porte og døre lukkede/låste, samt 

at have opmærksomhed på ukendte personer på trapperne.


