
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj 2016

Til stede var Henrik Jochumsen, Pia Seidler, Søren Aabling og Hanne Kizach (referent). 

Fraværende (med afbud) Mette Karlsen; fraværende (uden afbud) Lars-Henrik Olsen.

Som gæst under punkt 1: Allan Øder Madsen.

Punkt 1.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at bestyrelsen kunne gå videre med planen 

om at installere fælles internet via fiber fra Andels.net. Allan har påtaget sig det store 

arbejde med at kontakte udbyderen og forhandle priser og installationsvilkår, og var derfor 

med til mødet for at orientere bestyrelsen om de sidste nye tiltag. Konklusionen blev at 

Allan fik bemyndigelse til at repræsentere foreningen ved udarbejdelse af kontrakt og 

installationsmodaliteter. Når kontrakten foreligger, vil bestyrelsen gennemgå den sammen 

med Allan og administrator inden underskrivelse.

Punkt 2.

Ifølge fredningsmyndighederne skal fredede bygninger hvert fjerde år efterses for 

eventuelle skader og mangler. Sidste facaderenovering foregik i 2012, så bestyrelsen har 

derfor kontaktet murermester Georg Hansen, der efter at have besigtiget bygningerne vil 

komme med et tilbud i nærmeste fremtid. Det er især soklerne ud mod Fiolstræde, samt 

mange af murene i stuehøjde, der trænger til reparation. Facade og vinduer ud mod 

gården i 36C blev sprunget over i 2012, så begge dele skal med i denne omgang.

Punkt 3.

Vangsgaards nye firmakonstruktion har indtil nu betalt huslejen rettidigt. Firmaet fik 

bevilliget nedsat månedlig husleje (10.000 kr.) det første halve år, hvorefter det fulde beløb

skal betales. Den etårige huslejekontrakt skal snart genforhandles, så derfor vil Henrik 

Jochumsen, Mette Karlsen og Hanne Kizach i begyndelsen af juli gennemgå kontrakten 

sammen med administrator og derefter tage kontakt med firmaet.

Punkt 4.

På generalforsamlingen ytrede Steen Larsen ønske om at foreningen skulle stå for 

renovering af alle badeværelser. Og foreslog at man i den forbindelse skulle ansætte en 

ekstern rådgiver til at registrere hvert badeværelses tilstand. Bestyrelsen diskuterede 

forslaget, men kom frem til at det klart fremgår af vedtægterne at modernisering af 



badeværelser hører under almindelig vedligeholdelse. Formanden gjorde opmærksom på 

at alle toiletkummer blev udskiftet i 2004, at alle tilgængelige lodrette rør og fittings blev 

efterset og tærede dele udskiftet og erstattet med nye i 2007-2009, og at der hidtil ikke er 

indløbet klager over dårligt fungerende badeværelser. Så forslaget om registrering af 

badeværelsernes tilstand kunne ikke imødekommes. Man blev dog enige om at kontakte 

arkitekt Karl Johan Lassen og bede ham opdatere vedligeholdelsesplanen for 

ejendommene samt spørge til hans erfaringer med vinyl på badeværelser samt aldrende 

rørsystemer.

Punkt 5.

Gårdlauget har uden at spørge foreningen, udskiftet den cylinder der passede til 

foreningens yalenøgle i fællesporten nr. 36. Begrundelsen er at nogle beboere fra andre 

ejendomme ikke kunne låse sig ind med den nøgle de havde. Adspurgt, vil Frank ikke 

udlevere den nye yalenøgle til beboerne i 36, fordi vi nu har en systemnøgle. Det er lidt 

fjollet. Med den ”gamle” nøgle kan vi stadig låse os ind i alle andre porte, men ikke i vores 

egen. Men det er trods alt et mindre problem.

Et langt større problem er at graffiti-rensningen langsomt, men sikkert er ved at ødelægge 

både mure og porte. Graffitifirmaet kender kun til de skrappe midler de bruger, og kan ikke 

hjælpe. Gode forslag efterlyses.

Punkt 6.

Nogle beboere i 34, har meddelt at det varme vand har skiftende temperaturer. To har 

desuden klaget over brunt vand. Bestyrelsen har kontaktet HOFOR desangående og fået 

følgende svar: Det brune vand kan forekomme af og til. Men mest i begyndelsen og efter 

at der har været lukket for vandet. De skiftende temperaturer har intet med HOFOR at 

gøre, men skal tilskrives forhold i den enkelte lejlighed. Som oftest skyldes det for gamle 

eller tilkalkede blandingsbatterier eller haner. 

Det forlyder at der i 2017 kommer en lov der gør det lovpligtigt at have vandmålere i alle 

ejendomme. Ifølge Christensen & Berg bliver det vanskeligt i vores gamle bygninger og ret

bekosteligt for foreningen.

Punkt 7.

Kulturstyrelsen var på besøg i marts for at registrere bygningerne med henblik på en 

eventuel ophævelse af fredningen. Ophæves fredningen, vil det medføre en betydelig 



huslejestigning. Hvornår afgørelsen falder, vides ikke. Henrik har talt med Karsten Due der

mener at der kan gå rum tid inden vi hører noget.

 


