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A/B	Aaen	

	
	

	
	

Referat	af	bestyrelsesmøde	den	15.	april	2019	
	
	

Til	stede:	Lars	L,	Danni,	Mie	
	
Fraværende:	Martin,	Ivan	og	Malene	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	21.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	22.	maj	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

Dagsordenen	blev	godkendt.	
	
	
2. Godkendelse	af	referat	fra	seneste	bestyrelsesmøde	
	

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

• AHG	2:	
	
Beboerne	fra	AHL	2	som	har	været	berørt	af	vandskaden	fra	december	2018	har	ytret	
stor	 utilfredshed	 med	 Recover	 Nordic	 og	 Alm.	 Brand	 taksator	 i	 forhold	 til	 at	 få	 en	
tidsplan	 for	 afslutning	 af	 genopbygningen.	 Bestyrelsen	 har	 på	 baggrund	 af	 beboer	
henvendelserne	rettet	henvendelse	til	Recover	Nordic	og	Alm.	Brand	for	at	skubbe	på	i	
processen.	Recover	Nordic	 har	den	11.	 april	 2019	 fremsendt	 en	 tidplan,	 hvor	der	 er	
besigtigelse	af	lejlighederne	efter	påske.	Bestyrelsen	følger	udviklingen	i	sagen.	

	
	
	
	
	



	 2	

	
• Henvendelse	fra	Citrus	Media	vedr.	reklame	på	stillads	

	
Medierådgiver	Thomas	Larsen	har	rettet	henvendelse	vedr.	anvendelse	af	reklame	på	
stilladser	i	forbindelse	med	”projektet	ved	Ågade	100”.	Bestyrelsen	besluttede	at	tage	
kontakt	til	Thomas	Larsen	og	få	en	afklaring	af	muligheder	for	opsætning	af	reklame	på	
et	fremtidigt	stillads.	
	

• Tidsindstilling	af	ventilation	ÅGA	100	
	
Spørgsmål	 om	 indstillingen	 af	 ventilationen	 kan	 sættes	 i	 overensstemmelse	 med	
sommertid.	 Bestyrelsen	 har	 undersøgt	 lovkrav	 om	 ventilation	 i	 ejendommen.	
Spørgsmålet	er	endnu	ikke	fuldt	belyst,	hvorfor	der	vil	komme	en	generel	udmelding	
når	 lovkravene	 er	 fuldt	 belyst	 via	 Københavns	 Kommune.	 Bestyrelsen	 følger	 op	 via	
kommunen.	
	
	

• Omfordeling	af	kælderrum	og	tildeling	af	ekstra	kælderrum	(flere	beboere)	
	
Flere	 beboere	 har	 rettet	 henvendelse	 om	muligheden	 for	 at	 få	 et	 ekstra	 kælderrum.	
Bestyrelsen	besluttede,	at	de	lejligheder	som	er	slået	sammen	får	muligheden	får	at	få	
et	 ekstra	 kælderrum.	 Evt.	 overskydende	 kælderrum	 vil	 derefter	 blive	 fordelt	 til	 de	
beboere	som	har	rettet	henvendelse.	

	
• AHL	2	

	
Spørgsmål	fra	beboeren	om	radiatoren	i	køkkenet	må	fjernes.	Bestyrelsen	undersøger	
bygningsreglementet	hos	Københavns	Kommune	og	vender	tilbage	til	beboeren.	

	
	

4. Status	på	igangværende	projekter	
	
	

A. Vinduesprojekt:	
	
Abildhauge	har	den	10.	april	2019	oplyst,	at	der	er	gennemført	en	positiv	licitation	
og	der	er	modtaget	tilbud	fra	alle	de	leverandører	som	bestyrelsen	havde	opfordret	
til	tilbud:	
	
Nedenfor	er	de	afleverede	tilbud	oplistet	med	pris.	Entreprenørerne	er	 listet	med	
den	billigste	entreprenør	først.	Samtlige	priser	er	excl.	moms	
	
JME	Entreprise	A/S	
Samlet	pris	kr.	6.528.929,00	
	
Fischer	Gruppen	A/S	
Samlet	pris	kr.	6.673.088,00	



	 3	

	
Bang	Nielsen	A/S	
Samlet	pris	kr.	6.848.370,00	
	
Sammenlignet	 blev	 der	 vedtaget	 en	 ramme	 for	 håndværkerudgifter	 på	 kr.	
6.474.000	excl.	moms	og	øvrige	udgifter.	I	forhold	til	det	billigste	afgivne	tilbud	er	
der	en	overskridelse	på	i	alt	kr.54.929,00	excl.	moms	og	øvrige	omkostninger.	
	
På	 baggrund	 af	 de	 afgivne	 priser	 kan	 der	 opstilles	 nedenstående	 budget	 efter	
afgivelse	af	tilbud:	
	
Tilbud	fra	JME	A/S	af	10.04.19		 6.528.929,00	
Afsat	til	uforudsete	udgifter		 			650.000,00	
Rådgiverhonorar	8%		 	 			574.314,32	
	
Byggebudget	 uden	 udgift	 til	 finansiering,	 administration	 mm.	 excl.	 moms	
7.753.243,32	
	
Byggebudget	 uden	 udgift	 til	 finansiering,	 administration	 mm.	 inkl.	 25%	 moms	
9.691.554,15.	
	
Under	 projekteringen	 besluttede	 bestyrelsen	 efter	 anbefaling	 fra	 Abildhauge	 at	
udfinde	 prisen	 for	 at	 afrense	 granitpudsen	 og	 lade	 den	 stå	 uden	 maling	 som	
oprindeligt.	
	
For	 at	 få	 prissat	 disse	 ydelser	 Abildhauge	 indhentet	 tillægspriser	 på	 disse	
ekstraydelser.,	 samt	 tillægspriser	 på	 overfladebehandling	 af	 foreningens	
eksisterende	porte.	
	
Hvis	foreningen	vælger	at	få	afrenset	granitpudsen	og	malebehandlet	de	tre	porte	
vil	der	kunne	opstilles	nedenstående	budget:	
	
Tilbud	fra	JME	A/S	af	10.04.19		 	 6.528.929,00	
T	3.1.Afrensning	af	maling	på	granitpuds		 			360.744,00	
T.3.2	Reparationer	af	afrenset	granitpuds		 						38.000,00	
T.4.4	Malervedligehold	af	tre	porte		 	 						10.800,00	
Afsat	til	uforudsete	udgifter		 	 				695.000,00	
Rådgiverhonorar	8%		 	 		 				610.678,00	
	
Byggebudget	 uden	 udgift	 til	 finansiering,	 administration	 mm.	 excl.	 moms	
8.244.151,00	
	
Byggebudget	 uden	 udgift	 til	 finansiering,	 administration	 mm.	 inkl.	 25%	 moms	
10.305.188,80	
	
Bestyrelsen	 besluttede	 at	 entreprenør	 JME	 A/S	 skal	 udføre	 arbejdet,	 ligesom	
bestyrelsen	 besluttede	 at	 indhente	 mandat	 fra	 foreningen	 til	 at	 projektrammen	
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udvises	 til	 også	 at	 omfatte	 de	 resterende	 ca.	 465.000	 kr.	 ex.	 moms	 til	
håndværkerudgifter.	
	
Bestyrelsen	besluttede	at	indkalde	til	ekstraordinær	generalforsamling	den	21.	maj	
2019,	kl.	19.00,	hvor	der	søges	mandat	til	at	byggebudgettet	hæves	til	10.500.000	
kr.	inkl.	moms,	men	uden	udgift	til	finansiering	og	administration	mm.	Bestyrelsen	
udarbejder	indkaldelse	og	beskrivelse	af	supplerende	projekt.	
	
Bestyrelsen	 besluttede	 at	 iværksætte	 indhentelse	 af	 tilbud	 fra	 såvel	
forsikringsselskab	 for	 All	 Risk	 forsikring	 samt	 vores	 bankforbindelse	 ift.	
finansieringsmodel.	
	
Der	vil	umiddelbart	efter	påske	blive	afholdt	møde	med	Abildhauge	med	henblik	på	
afklaring	af	næste	fase	af	projektet.	

	
Projektet	følger	på	nuværende	tidspunktet	tidsplanen.	
	
Der	er	fortsat	intet	nyt	fra	Københavns	Kommune	vedr.	støjpuljen.	
		
	

B. Opgangsprojekt:	
	
Bestyrelsen	har	modtaget	designforslag	 fra	Abildhauge.	Bestyrelsen	besluttede	at	
få	 malet	 to	 felter	 i	 opgang	 AHL	 2	med	 de	 to	 forslag	 (”grøn”	 og	 ”blå”),	 hvorefter	
bestyrelsen	 i	 samråd	med	Abildhauge	 foretager	valg	af	 endelig	 farve.	Bestyrelsen	
besluttede	at	der	anvendes	samme	farve	valg	i	alle	opgange.	

	
Bestyrelsen	har	på	baggrund	af	anbefaling	fra	Abildhauge	indhentet	miljøscreening	
fra	Malerteknisk	Rådgivning	ApS.	Miljøscreeningen	har	påvist,	at	affald	og	slibning	
af	træværk	skal	udføres	med	respekt	for	de	stoffer	der	er	fundet.	
	
De	to	tilbageværende	mulige	leverandører	har	fået	tilsendt	miljøscreeningen	og	er	
anmodet	om	at	fremsende	et	evt.	revideret	tilbud.	Begge	leverandører	har	fået	den	
samme	kravspecifikation	og	er	anmodet	om	foretage	en	besvarelse	ud	 fra	samme	
kronologi:	
	
JATS	Entreprise:	
	
Lofter	og	trappeløb:	
Nedvask,	og	afrenses	for	løst	puds	og	skaller.	
Spartling	af	revner	og	huller.	
1	x	grundmaling/primer.	
2	x	vægmaling	på	basis	af	100%	akryl.	

		
Over-	og	undervægge:	
Nedvask,	slibning	og	afrenses	for	løst	puds	og	skaller.	
Pletspartling	af	revner	og	huller.	
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1x	Pletgrunding	med	grundmaling/primer.	
Fugning	af	revner	mellem	vægge	og	lofter,	vægge	og	træværk.	
2	x	vægmaling	på	basis	af	100%	akryl.	

		
Træværk,	Stødtrin,	Vanger	og	Balustre:	
Letslibes	og	nedvaskes.	
2	x	pletspartling.	
1	x	grundmaling.	
2	x	maling	træværk	basis	af	100%	akryl.	

		
Håndfang:	
Slibes,	nedvaskes	og	lakeres	3	gange	med	klarlak.	

		
Samlet	beløb	Kr.	65.260,-	+	moms	pr.	opgang.	

		
		

Øvrigt	træværk	-	Døre	og	Karme.	
Letslibes	og	nedvaskes.	
2	x	pletspartling.	
1	x	grundmaling.	
2	x	maling	træværk	basis	af	100%	akryl.	

		
Samlet	beløb	Kr.	14.700,-	+	moms	pr.	opgang.	
	
Total	79.960	kr.	ex.	moms	pr.	opgang	
AL	Holm	malerfirma:	
	
Lofter	og	Løb:		
Afvaskes	og	renses	af	for	løse	skaller.	
-	Udspartling	af	revner.	Grunding	med	forankringsgrunder	
-	2	gange	acrylplast	maling.	Råhvid	-	Glans	5	
	
Over-	og	Undervægge:	
-	Afvaskes,	slibes	og	renses	af	for	løse	skaller	
-	Pletspartling	af	huller	og	revner	
-	Pletgrunding	med	forankringsgrunder	
-	Fugning	af	revner	mellem	væg	/	loft	/	træværk	
-	2	gange	acrylplast	maling	-	Glans	10	eller	20	
-	Kulør.	Pastelfarve	efter	ønske	
	
Døre	og	karme:	
-	Afvaskes,	slibes,	pletspartles	og	pletgrundes	
-	1	gang	mellemstrygning	
-	2	gange	100	%	acrylplast	maling	-	Glans	50	
	
Balustre:		
Afvaskes,	slibes,	afstøves	
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-	1	gang	mellemstrygning	
-	2	gange	100	%	acrylplast	maling	-	Glans	50	
	
Stødtrin	og	vange:		
Afvaskes,	slibes,	pletspartles	og	pletgrundes	
-	1	gang	mellemstrygning	
-	2	gange	100	%	acrylplast	maling	-	Glans	50	
	
Håndfang:		
Afvaskes,	slibes	og	lakeres	med	3	gange	klar	lak	/	
blank	
	
Total	65.520	kr.	ex.	moms	pr.	opgang	
	
	
Bestyrelsen	valgte	på	den	baggrund,	 at	AL	Holm	Malerfirma	 skal	 udføre	 arbejdet	
med	 renovering	 af	 opgange	 i	 foreningen.	 Begge	 budgivere	 orienteres	 om	 valget,	
ligesom	der	aftales	dato	efter	påske	for	nærmere	koordinering	af	opstart.	

	
	

C. Terrasse	i	gård:	
	
Byggeriet	af	den	nye	terrasse	er	afsluttet,	og	bestyrelsen	indhenter	tilbud	på	at	få	
lagt	fliser	på	begge	sider	af	terrassen.	
	
Bestyrelsen	har	iværksat	indkøb	af	beplantning	til	terrassen.	

	
	

D. Renovering	og	lovliggørelse	af	el-forhold	i	gård:	
	
Severin	 Hansen	 starter	 på	 projektet	 efter	 påske	 og	 vil	 løbende	 underrette	
bestyrelsen	om	fremdriften	i	projektet.	TDC	underrettes	når	føringsveje	er	klarlagt,	
hvorefter	TDC	går	i	gang	med	at	fjerne	de	tidligere	føringsveje.	
	

	
E. Altan	projekt:	

	
Bestyrelsen	afventer	fortsat	København	Kommunes	tilbagemelding	på	altan	
ansøgningen.	

	
	

F. Udarbejdelse	af	vejledning	vedr.	fremleje:	
	
Bestyrelsen	 besluttede	 ved	 seneste	 bestyrelsesmøde	 at	 emnet	 diskuteres	 på	
bestyrelsesmødet	i	maj	2019.	Alle	har	til	det	kommende	møde	i	maj	læst	udkastet,	
og	udkastet	drøftes.	
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G. Registrering	af	kælderrum	
	
Der	er	foretaget	tømning	af	alle	ikke	registrerede	kælderrum	i	foreningen,	ligesom	
der	 er	 foretaget	 rydning	 af	 affald	 og	 andre	 genstande	 på	 fællesområder.	 Der	 er	
blevet	 fjernet	 genstande	og	 affald	 fra	 foreningen	 i	 et	 sådan	omfang,	 at	 der	 skulle	
anvendes	to	storskraldscontainere.	
	
Virksomheden	”Skraldebilen	aps”	har		været	anvendt	til	projektet.	

	
	
5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

A. Indkøb	af	nye	indgangsmåtter	
	

Der	 er	 lagt	 nye	 indgangsmåtter	 i	 alle	 opgange	 i	 overensstemmelse	 med	
bestyrelsens	beslutning	ved	seneste	møde.	

	
B. Arbejdernes	Landsbank	arrangement	

	
Bestyrelsen	er	i	dialog	med	Arbejdernes	Landsbank	om	et	arrangement		den	15.	
juni	2019,	kl.	12.00	til	indvielse	af	den	nye	terrasse.		

	
	
C. Udsugningsanlæg	
	

Bestyrelsen	 tager	 i	 første	 omgang	 kontakt	 til	 kommunen.	 Herefter	 tager	
bestyrelsen	kontakt	til	viceværten	og	finder	ud	af	hvad	det	koster	at	få	dem	renset.	

	
	

6. Nye	emner	til	drøftelse	
	

	
A. Ny	vaskemaskine	til	fællesvaskeriet	

	
Foreningens	ene	vaskemaskine	har	udtjent	sin	levetid,	og	er	nu	ikke	længere	
funktionsdygtig.	Der	er	tale	om	den	sidste	af	de	gamle	maskiner,	idet	de	øvrige	
maskiner	er	af	nyere	dato.	
	
Miele	har	fremsendt	tilbud	på	en	ny	maskine	inkl.	moms,	levering	og	montering	
lydende	på	ca.	47.000	kr.	
	
Bestyrelsen	besluttede	at	acceptere	tilbuddet	fra	Miele,	og	anmoder	viceværten	om	
at	sætte	indkøbet	i	gang.	
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B. Dato	for	cykelaktion	
	
Næste	fase	af	oprydning	af	foreningens	fællesarealer	er	nu	klar	til	at	blive	iværksat	
efter	 den	 store	 rydning	 af	 affald	 er	 afsluttet.	 Bestyrelsen	 har	 tidligere	 drøftet	 en	
fremtidig	aktion	 for	cykelrydning,	 idet	der	er	rigtig	mange	cykler	 i	cykelkælderen	
som	ikke	umiddelbart	vurderes	anvendt.	
	
Bestyrelsen	 besluttede	 at	 der	 iværksættes	 cykelaktion,	 således	 at	 de	 cykler	 som	
ikke	har	fået	fjernet	den	påsatte	tape	bliver	fjernet.	
	
Bestyrelsen	 gav	 endvidere	 mandat	 til,	 at	 der	 kan	 indkøbes	 ”skab	 plads	 til	 alle	
cykeltape	–	udarbejdet	af	KBH	Kommune”.	Samlet	pris	for	tape	er	ca.	1.800	kr.	inkl.	
moms	 og	 levering	 –	 der	 vil	 være	 markeringstape	 til	 mange	 fremtidige	
cykelaktioner.	

	
	

7. Eventuelt	
	

A. Malene	udtræder	af	bestyrelsen	
	
Malene	 har	 meddelt	 via	 e-mail	 d.d.,	 at	 hun	 ikke	 for	 tiden	 har	 de	 nødvendige	
ressourcer	 til	 at	deltage	 i	 bestyrelsesarbejdet,	 hvorfor	hun	udtræder.	Bestyrelsen	
takker	Malene	for	hendes	arbejde	i	bestyrelsen,	og	konstaterer	samtidig	at	der	nu	
er	to	ledige	suppleant	pladser	i	bestyrelsen.	

	


