
Referat af bestyrelsesmødet i 
Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36 12. marts 
2018
Til stede var Edith Bjerre, Henrik Jochumsen, Steen Larsen, Søren Aabling, Claus Hemmingsen og Peter Schøler

 
1) Siden sidst

Varmen i radiatorerne har fungeret upåklageligt denne vinter, efter at 
fremløbstemperaturen er øget.

 

2) Procedure for godkendelse af fakturaer

Der har været lidt problemer med fakturaer for arbejde udført i foreningen, som 
ikke blev sendt til de rette. Fremover sendes alle fakturaer til samme 
mailadresse hos administrator.

 

3) Vandbehandling

Et udvalg nedsat efter generalforsamlingen har set på forskellige løsninger for 
behandlingen af vores vand. Som bekendt har vi fået installeret et 
kalkknuseranlæg, og nu får vi også såkaldt grandervand, der skulle være ekstra
vitaliseret vand (se mere på grandershop.dk). Bestyrelsen har vedtaget at 
indføre grandervand ved en flertalsbeslutning på 4-2 (Steen Larsen og Peter 
Schøler stemte imod). 

 

4) Udbedringer i Vangsgaards Antikvariat

Der er blevet konstateret sætningsskader i Vangsgaards Antikvariat, som skal 
udbedres. Der er et hult område under en del af gulvet, som muligvis skal fyldes
op. Der er blevet gennemført en geoteknisk undersøgelse, og firmaet Prenor vil 
bryde dele af gulvet op. Vores rådgivere, statiker Anja Krarup Hansen fra 
Konpro APS og ingeniør Søren Christensen, vil vejlede os i forhold til det videre 
arbejde.
5) Udbedring af kloaksystemet

Foreningen har fået gennemført en tv-inspektion af vores kloaknet, som skal 
renoveres. Lynghom Kloak-renovering har påbegyndt arbejdet. Hofor er ved at 
fjerne de gamle varmerør, som ikke bruges mere. Hofor er startet i Vangsgaards
kælder. Vangsgaard har derfor fået godkendelse af gårdlauget til at opsætte et 
telt ved Fiolstræde 34 til reoler etc. Hofor betaler udgifterne i forbindelse med at 
fjerne rørene. Foreningens forsikring dækker en stor del af den øvrige regning i 
forbindelse med kloak-renoveringen.  Der skal også skiftes rør i gården ved 
gæstelejligheden. Det arbejde venter vi med til efteråret, når ’gårdsæsonen’ går 
på hæld.

 

https://maps.google.com/?q=Fiolstr%C3%A6de+34&entry=gmail&source=g
http://grandershop.dk/


6) Prioritering af vedligeholdelse

Dette punkt behandler bestyrelsen selvstændigt på et nyt møde 10. april. Det er
dog vedtaget, at åbenlyse vedligeholdelsesopgaver som pudsning af nederste 
del af facaden ud mod Fiolstræde sættes hurtigt i gang.

 

 

7) Fredningsbestemmelser

Bestyrelsen har besluttet at rådføre sig med administrator om, hvilke forhold der
gør sig gældende, hvis beboere omgår fredningsbestemmelser i forbindelse 
med ombygninger.

 

8) Foreningens ansvar ved mulig vandskade

Bestyrelsen har besluttet sig at rådføre sig med administrator om, hvem der 
bærer den økonomiske byrde i sager, hvor bestyrelsen skønner, at der skal 
handles hurtig på grund af mistanke om en omfattende vandskade i forbindelse 
med en beboers badeværelse. Henvendelsen til administrator sker på baggrund
af en konkret sag i Fiolstræde 36c.

 

9) Rod i fællesområder

Vi henstiller til, at alle rydder op i det, der står i fællesarealer. For eksempel står 
der ting uden for andelshaveres loftrum. Efter 1. maj vil rod blive fjernet uden 
ansvar. Alle trappeopgange skal hovedrengøres i begyndelsen af maj måned, 
så også her opfordrer bestyrelsen til lidt ekstra orden

https://maps.google.com/?q=Fiolstr%C3%A6de+36c&entry=gmail&source=g

