
REFERAT BESTYRELSESMØDE 20.12.2010 
	  
Tilstede	   fra	  bestyrelsen:	  Hanne	  Kizach	  [HK],	  Henrik	   Jochumsen	  [HJ]	  (formand),	  
Kristoffer	   Negendahl	   [KN]	   (referent),	   Lars	   Henrik	   Olsen	   [LHO]	   og	   Pia	   Seidler	  
[PS].	  	  
	  

Renovation 
Fordelingen	  af	  andelens	  udgifter	  blev	  gennemgået.	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  
andelsforeningen	  i	  flere	  år	  har	  betalt	  for	  erhvervsandelenes	  affaldshåndtering,	  
hvilket	  bør	  ophøre.	  
Vi	  betaler	  for	  Vangsgaard	  (14.067,28)	  /år	  og	  Stuhr	  (3.739,40)	  /	  år.	  
Andelsforeningen	  er	  tildelt	  44	  andele,	  hvor	  26	  er	  boliger,	  og	  18	  er	  erhverv.	  Alle	  
år	  er	  de	  18	  andele	  blevet	  betalt	  af	  de	  26	  boliger.	  Det	  blev	  diskuteret,	  hvor	  langt	  
man	  kan	  gå	  tilbage	  og	  indkræve	  betaling	  for	  renovation.	  Det	  besluttes,	  at	  vi	  kun	  
kan	  indkræve	  beløbet	  fremover	  (inkl.	  i	  år),	  medmindre	  at	  Ulla	  Anderson	  mener,	  
at	  det	  er	  praksis	  at	  indkræve	  med	  tilbagevirkende	  kraft.	  [HJ]	  

Renovation mv.  
Udover	  renovationen	  indgår	  andre	  ydelser	  fra	  kommenen	  herunder	  skorstens	  
vedlighold	  og	  rens,	  fortorvsfejning	  og	  rottebekæmpelse.	  Det	  skal	  bemærkes,	  at	  
Vangsgaard	  er	  den	  eneste,	  der	  benytter	  skorstenen.	  Dog	  er	  det	  
andelsforeningens	  samlede	  ansvar	  og	  udgift.	  

Arealer 
Det	  blev	  diskuteret,	  hvorledes	  arealerne	  for	  de	  44	  andele	  er	  opgjort.	  
Arealopgørelsen	  over	  andelsforeningen	  er	  opgjort	  på	  3	  forskellige	  måder.	  Det	  
blev	  besluttet,	  at	  vi	  lader	  fordelingerne	  være	  frem	  for	  at	  harmonisere	  
opgørelserne,	  da	  det	  er	  uden	  praktisk	  betydning.	  

Vand og El 
Udover	  renovation	  diskuterede	  vi	  brugen	  af	  vand	  og	  el	  i	  erhvervsandelene.	  Stuhr	  
har	  en	  kontrakt,	  hvor	  varmt	  vand	  og	  vand	  er	  inkl.,	  hvilket	  fordelagtiggører	  hans	  
udgifter,	  da	  han	  som	  frisør	  konsumerer	  forholdsmæssig	  meget	  varmt	  vand.	  	  Der	  
var	  enighed	  om,	  at	  der	  bør	  opsættes	  vand	  og	  varmemålere	  i	  erhvervsandelene	  (2	  
stk.).	  -‐-‐	  Kræver	  muligvis	  en	  afstemning	  på	  den	  kommende	  generalforsamling	  d.	  
20.	  januar	  2011..	  	  
	  
Gårdlauget	  har	  aldrig	  betalt	  for	  vand	  og	  el	  i	  forbindelse	  med	  fællestoilettet	  og	  
julelys,	  mm.	  Ved	  gennemgang	  af	  notater	  viser	  det	  sig,	  at	  der	  aldrig	  har	  været	  en	  
decideret	  opkrævning,	  men	  kun	  vedlagte	  anmodninger	  til	  gårdlaugets	  
regnskaber.	  Fremover	  skal	  administrator	  derfor	  indkræve	  udgifter	  for	  el	  og	  
vand,	  (med	  tilbagevirkende	  kraft.)	  2009/2010(ingen	  udgifter),	  
2008/2009(ingen	  udgifter),	  2008/2007(vand/el	  meget	  små	  udgifter),	  
2007/2006	  (vand/el	  meget	  små	  udgifter),	  2006/2005	  (vand/el	  meget	  små	  
udgifter).	  Flere	  steder	  er	  det	  vanskeligt	  at	  se,	  om	  gårdlauget	  har	  betalt.	  Hvorfor	  
det	  forventes,	  at	  gårdlauget	  selv	  skal	  eftervise	  at	  de	  har	  betalt.	  
	  



Vaskeriet	  betaler	  rengøring	  af	  fællestoilettet.	  Denne	  udgift	  bliver	  pålagt	  
gårdlauget	  fremover	  (inkl.	  I	  år).	  	  
	  
Alle	  udgifter	  ang.	  Fællestoilettet	  skal	  fremover	  overføres	  på	  gårdlauget.	  
Administrator	  bedes	  om	  at	  fremsende	  opkrævning	  til	  gårdlauget.	  [HJ]	  

Renovering af ejendommen 
Forslag	  til	  regnskab	  for	  renovering	  af	  tag	  og	  facader	  blev	  gennemgået	  således,	  at	  
der	  kan	  stilles	  et	  forslag	  vedr.	  budgetramme	  inden	  generalforsamling	  i	  januar.	  
	  
Budgetoverslaget	  fra	  Friborg	  og	  Lassen	  kan	  ikke	  benyttes	  i	  sin	  nuværende	  form	  
til,	  at	  tage	  en	  saglig	  beslutning	  om	  hvad	  der	  skal	  laves	  og	  hvor	  store	  udgifterne	  
bliver.	  Det	  var	  herefter	  til	  diskussion,	  hvorvidt	  en	  ny	  plan	  om	  etaperenovering	  
fra	  tag	  og	  ned.	  Budgettet	  som	  fastlægges	  ved	  generelforsamling	  skal	  bruges	  i	  en	  
prioriteret	  rækkefølge,	  som	  endnu	  ikke	  er	  fastlagt.	  Den	  endelige	  prioritering	  skal	  
fastlægges	  efter	  grundigere	  inspektion	  af	  bl.a.	  tag	  og	  kviste	  af	  sagkyndige.	  	  
	  
Forslag	  til	  prioriteret	  etaperenovering	  som	  opgøres	  inden	  generalforsamling	  i	  
januar.	  	  [HJ]	  

Nøgleforslag  
Det	  blev	  diskuteret,	  hvorvidt	  adgangen	  til	  andelens	  opgange	  skal	  holdes	  adskilt	  
med	  adgangen	  af	  portene	  til	  gården.	  Der	  var	  forslag	  om	  at	  få	  ændret	  låsene	  i	  
opgange	  og	  loftrum	  med	  systemnøgler,	  således	  at	  nøglen	  både	  virker	  til	  portene	  
og	  opgangene,	  mens	  de	  nuværende	  nøgler	  (som	  i	  øvrigt	  findes	  i	  ukendt	  antal	  
kopier)	  kun	  vil	  kunne	  åbne	  portene.	  
Herunder	  drejer	  det	  sig	  om	  nøgler	  og	  låse	  til	  5	  opgange,	  7	  loftsindgange,	  2	  og	  
kælderindgange.	  [KN]	  

Generelforsamling 
Begynder	  d.	  20	  jan	  kl	  18.00	  
Nørregade	  7A,	  2.tv	  
Der	  bestilles	  bord	  på	  La	  Rocca	  kl.	  20.00	  
Tilmeldinger	  vil	  være	  bindende.	  Der	  opsættes	  opslag	  i	  opgangene	  om	  tilmelding	  
[HJ].	  
	  	  
	  


