
Referat af bestyrelsesmødet den 5. oktober 2010 
 
Til stede fra bestyrelsen: Henrik Jochumsen [HJ] (formand), Kristoffer Negendahl [KN] 
(referent), Lisbeth Andersen [LA], Pia Seidler [PS] og Søren Aabling [SA]. Mødet begyndes 
19.45, 5.oktober 2010.	  

Renovering af kviste 
SA vurderer at træværk og skotrender på kviste trænger til renovering snarest muligt, men 
at renoveringsarbejdet kan skydes til 2011. Generelt drejer selve renoveringen sig om 
maling og evt. grundbehandling af træværk, kitning og reparation af zink på kviste og 
skotrender. Da stillads i fuld facadehøjde skal opsættes, blev det diskuteret, om vinduer 
vendt mod gården kan medtages i renoveringsprojektet. Tidsplan fastsættes således, at 
tilstandsrapporten (fra arkitekt Karl Johan Lassen) skal ligge klar i januar 2011, og evt. 
udbudsmateriale godkendes umiddelbart efter. Selve arbejdet søges påbegyndt midt april, 
og er vurderet til at stå på i 3-4 uger. Budgettet er vurderet til kr. 0,7-1,4 mil.  

I forbindelse med denne udgift refererer HJ at andelsboligforeningens nuværende reelle 
likvide midler ligger på kr. 700.000. Hvorfor det vurderes, at udgiften til renovering af kviste 
mm. kan dækkes, når arbejdet påbegyndes. 

Codan forsikring 
Da andelsforeningen har skiftet forsikringsselskab, har forsikringsselskabet udsendt en 
tilsynsmand for at bese ejendommen. Generelt var forsikringsmanden imponeret over 
tilstanden af bygningen, og havde kun få indsigelser. Cykelskurene kan ikke svampesikres, 
men kun brandsikres og endvidere er der en revnet vandret faldstamme i boghandlerens 
kælder, som skal repareres. HJ og SA får udbedret dette snarest. I denne forbindelse 
vurderes også en sætningsskade hos boghandleren. Desuden forslog forsikringsmanden 
som forbedringen af ejendommen, at et omfangsdræn kunne lægges langs facaden i hele 
ejendommen. Denne mulighed tages op med arkitekten Karl Johan Lassen, og en kyndig 
statiker med omfattende viden vedr. gamle bygninger. SA tager muligheden op. 

Branden i porten 
Da skaderne efter branden i porten blev udbedret trængte en del vand ned i kælderen 
nedenunder, og ødelagde nogle af boghandlerens bøger. Boghandleren har fået erstatning 
fra malerens forsikringsselskab. En del af skaderne kunne være undgået, hvis en membran 
havde været lagt under belægningen i porten. 

Vaskeriet 
Generelt ser det positivt ud for vaskeriets økonomiske situation, dog skal vaskeprisen pr. 
vask hæves til 12 kr. til gengæld er de 4 ejendommes bidrag sænket fra kr. 200 til kr.150 
pr. måned. Det blev diskuteret, hvorvidt der i vaskeriet (på baggrund af en forespørgese fra 
PH Stræde 17) skulle ske en udvidelse af brugere, således at ydereligere ejendomme, kan 
benytte vaskeriet. Dog synes dette ikke at kunne imødekommes af bestyrelsen, idet bl.a. 
en ny deklaration ville være omfangsrig.  

Siden sidste bestyrelsesmøde har en reparation fundet sted. Hanne Kizach har pr. Mail 
oplyst, at hun er ved at beregne en fordeling af nogle udgifter mellem vaskeriet og 
gårdlauget, bl.a. i forbindelse med opsætning af automatisk lys "pier-kontakter" i vaskeriet 
og på fællestoilettet. 



Rengøring 
Bl.a. i relation til en mail fra Christina Legéne opsummerede HJ, at rengøringsfolket ikke 
gør deres arbejde grundigt nok. Kontrakten med rengøringsfirmaet blev gennemgået. HJ vil 
gøre rengøringen opmærksom på manglerne. Desuden er der diskuteret, om der i 
kontrakten skulle tilføjes et nyt punkt om en årlig hovedrengøring. Dette indebærer bl.a. 
afstøvning oven på karme og postkasser, pleje af linoleumsgulv, mm. PS vil sørge for, at 
der indkøbes en toiletbørste til fællestoilettet ved vaskeriet. 

Nøgler 
Grundet brandstiftelsen i porten og bekymring om uvedkommende i opgangene, gentagne 
anmeldelser om indbrudsforsøg og mængden af distribuerede kopinøgler foreslås det at 
låse i porte, trappeopgange, kældre og lofter udskiftes. Forslaget omhandler systemnøgler 
hvor forskellige nøgler kan give særlig adgang til nogle porte men fx ikke alle opgange. 
Dette vil øge sikkerheden, og minimere gener ved slidte låse. Forslaget skal i første 
omgang koordineres med eventuelle initiativer fra gårdlauget. 

Generelforsamling 
Generelforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes senest 4 måneder efter 
regnskabårets udløb. Alligevel foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen afholdes 20. 
januar 2011. Denne dato skal dog endeligt konfirmeres med administrator. I så fald skal det 
påpeges at generalforsamlingen er indkaldt for sendt. 

Evt. 

Nye oplysningsskilte 
Et nyt skilt med påskriften ”Henstilling af cykler og barnevogne forbudt” eller lignende 
ordlyd skal opsættes i ejendommens porte. HJ køber skilte. 

Cykel-lig 
Cykelrester og gamle stel får tilføjet en seddel, og smides til storskrald (HJ og SA). 

Duelort 
Rengøringsfirmaet bliver spurgt, om de er i stand til at tage en ekstraopgave og vaske 
facade og belægning fri for duelort i nichen ved 34. (HJ)  

Værktøjet i kælderen 
Al indkøbt værktøj i kælderen er blevet stjålet. Siden sidste bestyrelsesmøde blev det 
vedtaget, at et cykelværksted skulle opsættes i forummet til varmekælderen. I alt købte SA 
og Lars-Henrik Olsen værktøj for kr. 7.500. Desværre er alt værktøjet blevet stjålet allerede 
få dage efter indkøbet. Det må konstateres, at det ikke er muligt at have et fælles 
værksted. 

Brandveje og Røgalarmer 
Brandveje over lofter skal være mulige at benytte uden nøgle. Røgalarmer skal installeres i 
opgange og på lofter. SA tager sig af dette hurtigst muligt. 

Andelsforeningen omlagt til ejerforening 
SA refererede, at nogle andelshavere var i gang med at undersøge muligheden for 
omdannelse til ejerforening. På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for diskussion af 



emnet, da forslaget ikke kendes i detaljer, men der opfordres til, at andelshaverne selv 
undersøger sagen og fremlægger et evt. forslag. 

Modtagelse af nye beboere 
LA foreslår en modtagelse af nye indflyttede andelshavere med en buket fra 
andelsforeningen. Forslaget vedtages, og LA står for modtagelsen af vores nye 
andelshaver i 36C. 

Ekstra-ekstranøgle til gæsterum 
Kun Hanne Kizach og Lars-Henrik Olsen har i øjeblikket en nøgle til gæsterummet. Flere 
gæster har været ude for ikke at kunne få fat i hverken Olsen eller Hanne, hvorfor det 
foreslås at endnu en kopi skæres. LA tager gerne den tredje post som nøgleholder. 

Mødet afsluttes 22.00 


