
Referat af bestyrelsesmøde i andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36 7/2 – 19 

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

1)     Drypperi i Vangsgaards. Under dette punkt deltager Peter Schøler ikke, da han er inhabil. 

Bestyrelsen har igangsat arbejde med at finde ud af, hvorfor det har dryppet fra rør i 

Vangsgaards antikvariat. Rørene kommer oppe fra badeværelset i 36b. 1. tv. (Peter og Lea) og 

leder ned til et rum i Vangsgaards antikvariat, hvor der opbevares bøger. Foreningens 

rådgiver Karl Aurvig-Huggenberger fra arkitektfirmaet Friborg og Lassen konkluderer i en mail 

7/2 – 19 følgende: ”Jeg kan bekræfte at badeværelset i Peter Schølers lejlighed ser fin ud og at 

der ikke er tegn på at selve gulvafløbet er utæt. Det er tilslutningen af afløbet (koblingen 

mellem  det gamle og det nye rør) som ligger i det underliggende butikslejemål (hos 

Vangsgaard) som er utæt. Dertil kommer at afløbsrøret her har bagfald pga. manglende eller 

utilstrækkelig  opstropning. Da utætheden ikke er et følge af at selve badeværelset er utæt, men 

utætheden skyldes afløbsrøret, virker det rimeligt at andelsboligforeningen bekoster at udbedre 

dette”. Bestyrelsen har valgt at følge Karl Aurvig-Huggenberger rådgivning, hvorfor foreningen 

betaler VVS-regningen og får et langstrakt forløb lukket, så vores lejere kan bruge rummet i fuldt 

omfang igen.   

2)     Renovering af trappeopgange. Jævnfør foreningens vedligeholdelsesplan og et længere 

arbejde i den foregående bestyrelse har vi valgt at sætte gang i en  gennemgribende renovering af 

trappeopgangene i 34a og 34b samt enkelte forbedringer i 36a. Der er tale om maling af vægge, 

udskiftning af gulve, lister og lamper. Vi har forskellige bud på farvevalg fra vores rådgiver. 

Søren Aabling sørger for, at beboerne i opgangene 34a og 34b tages med på råd. Vi tjekker med 

administrator, om det ligger inden for bestyrelsens kompetence at igangsætte et arbejde til et 

beløb af den størrelsesorden (godt 1 millioner kroner). Det er ikke bestyrelsens vurdering, at 

opgangene i 36b og 36c trænger til udskiftning af gulve, men for en god ordens skyld får vi vores 

fagfolk til at undersøge det nærmere. I forbindelse med renoveringen opstilles en 

mandskabsvogn i gården ved 34a og 34b. Vi orienterer Gårdlauget. 

3)    Valuarvurdering. EDC bliver kontaktet af administrator med henblik på at få foretaget en 

valuarvurdering af foreningen som vedtaget på generalforsamlingen.  

4)     Cykler. Der er en ophobning af ældre cykle i skurene ved 34a og 34b, som tilsyneladende 

ikke benyttes. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at skille sig af med cykler, der er skrotmodne 

eller ikke længere bruges. Bestyrelsen vil i løbet af foråret sætte mærkater på nogle af cyklerne 

for at se, om de bruges. 

5)     Kommende opgaver. Bestyrelsen igangsætter et arbejde med at gennemgå vedtægterne 

med henblik på eventuelle vedtægtsændringer, som vi talte om på generalforsamlingen. 
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