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A/B	Aaen	

	
	

	
	

Dagsorden	til	bestyrelsesmøde	den	24.	juli	2019	
	
	

Til	stede:	Danni	og	Lars	
	
Fraværende:	Mie	og	Ivan	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	21.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	21.	august	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

Dagsordenen	blev	godkendt.	Det	bemærkes,	at	dagsordnen	og	de	pågældende	emner	
har	 været	 drøftet	 elektronisk	 mellem	 bestyrelsesmedlemmerne	 før	 mødet,	 idet	 to	
medlemmer	 var	 fraværende.	Der	 er	 derfor	 sikret	 stemmeafgivelse	 vedr.	 emnerne	på	
dagsordnen	inden	mødet.		

	
	
2. Godkendelse	af	referat	fra	seneste	bestyrelsesmøde	
	

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

A. Klage	over	opgangsprojekt	
	
Beboeren	 i	 (anonymiseret)	 har	 den	 22.	 Juni	 2019	 via	 e-mail	 fremsendt	 det	 som	
bestyrelsen	forstår	som	en	klage	over	i	gangsætning	af	renovering	af	alle	foreningens	
opgange.	Beboeren	har	skrevet	følgende	til	bestyrelsen:	
	
Hej	bestyrelse		
	
Jeg	har	lige	læst	jeres	annoncering	af	udvidelse	af	maling	af	opgangene,	mv.	
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Det	 er	 muligvis	 en	 plan	 en	 del	 i	 foreningen	 vil	 tilslutte	 sig,	 men	 det	 er	 en	 total	
tilsidesættelse	af	vedtægter	som	foreskriver	at	projekter	i	den	størrelsesorden	skal	
vedtages	 på	 en	 GF.	 Derudover	 er	 jeg	 rimelig	 sikker	 på	 at	 I	 overskrider	
vedligeholdelsesbudgettet,	 med	 mindre	 I	 har	 fået	 et	 eksecptionelt	 godt	 tilbud,	
hvilket	I	så	da	bare	bør	annoncere.	
	
Jeg	opfordrer	lige	til	at	I	husker	at	det	er	en	andelsforening,	og	at	det	er	beboerne	
der	 har	 været	 med	 til	 at	 opspare	 pengene,	 og	 derfor	 også	 beboerne	 der	 afgør	
hvordan	de	skal	bruges.	
	
Mvh.	
	
(anonymiseret)	
	
Bestyrelsen	har	den	30.	Juni	2019	bekræftet	modtagelsen	af	den	fremsendte	e-mail	fra	
beboeren,	ligesom	beboeren	er	oplyst	at	der	tages	referat	af	alle	bestyrelsesmøder.	
	
Bestyrelsen	har	den	24.	Juli	2019	fremsendt	følgende	svar	til	beboeren:	
	
Kære	(anonymiseret),	
	
Ved	e-mail	af	22.	juni	2019	har	du	skrevet	følgende	til	bestyrelsen:	
	
(Beboerens	fremsendte	e-mail	citeret)	
	
Ved	generalforsamlingen	den	30.	oktober	2018	havde	den	daværende	bestyrelse	fremsat	
forslag	til	afstemning	med	nedenstående	ordlyd:	
	
"2)	Løbende	renovering	af	3	trappeopgange	årligt	–	Stillet	af	bestyrelsen"	
	
Det	fremgik	videre	af	det	vedlagte	bilag	i	forbindelse	med	indkaldelsen:	
	
"Vores	 trappeopgange	 er	 blevet	 lidt	 trætte	 at	 se	 på.	 Bestyrelsen	 foreslår	 at	 vi	
igangsætter	 renovering	 udelukkende	 bestående	 af	 maling	 af	 vægge	 og	 døre.	
Forslaget	 lyder	 på	 at	 3	 opgange	 om	 året	 får	 malet	 vægge	 og	 hoveddøre.	 De	 3	
opgange	 udvælges	 ved	 lodtrækning	 på	 GF.	 Såfremt	 forslaget	 godkendes	 skal	
udgifter	til	renovering	af	opgangen	tages	fra	budgettet."	
	
Der	er	således	efter	den	nuværende	bestyrelses	opfattelse	taget	stilling	til,	at	der	 i	2018	
skulle	renoveres	3	opgange,	ligesom	der	de	efterfølgende	år	(2019,	2020	og	2021)	skulle	
foretages	lignende	renovering	af	de	øvrige	opgange.	
	
Det	 af	 den	 daværende	 bestyrelse	 indhentede	 tilbud	 tog	 desværre	 ikke	 højde	 for	
miljøscreening,	 som	er	 lovligpligtigt,	 når	der	 skal	arbejdes	med	 farlige	 stoffer	 og	affald	
(bly).	 Den	 nuværende	 bestyrelse	 kunne	 derfor	 ikke	 iværksætte	 renoveringen	 af	 tre	
opgange	i	2018	som	ellers	vedtaget.	
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Den	 nuværende	 bestyrelsen	 har	 herefter	 udfundet	 entreprenør	 til	 projektet	 efter	 en	
udbudsrunde.		
	
Det	 nuværende	 projekt	 indbefatter	 således	 de	 tre	 opgange	 fra	 2018	 (som	 ikke	 blev	
gennemført	i	2018),	de	tre	opgange	fra	2019	samt	de	tre	opgange	fra	2020	(jf.	tidligere	
udsendte	etape	plan	slutter	projektet	primo	2020).	
	
Bestyrelsen	 er	 forpligtet	 til	 at	 varetage	 foreningens	 økonomi	 forsvarligt,	 og	 finder	 det	
ikke	 økonomisk	 fornuftigt,	 at	 udskyde	 renovering	 af	 de	 resterende	 4	 opgange	 til	 2021,	
idet	det	vil	fordyre	processen	ikke	at	færdiggøre	de	sidste	4	opgange	i	samme	ombæring	
som	de	øvrige.	
	
Foreningen	 har	 ved	 generalforsamling	 af	 30.	 oktober	 2018	 taget	 stilling	 til,	 at	 alle	
foreningens	 opgange	 skal	 renoveres,	 hvorfor	 bestyrelsen	 har	 mandat	 til	 projektet.	
Bestyrelsen	har	alene	fremrykket	renoveringen	af	de	sidste	4	opgange	fra	2021	til	2020.	
	
Hvad	 angår	 dit	 spørgsmål	 om	 den	 økonomiske	 ramme	 kan	 bestyrelsen	 oplyse,	 at	 hele	
projektet	 finansieres	 via	 vedligeholdelsesbudgettet	 for	 2018/2019	 og	 2019/2020,	 idet	
bestyrelsen	 har	 allokeret	 500.000	 kr.	 fra	 2018/2019	 vedligeholdelsesbudgettet	 og	 ca.	
500.000	kr.	fra	2019/2020	vedligeholdelsesbudgettet.	
	
Det	 bemærkes	 videre,	 at	 det	 af	 den	 daværende	 bestyrelse	 indhentede	 tilbud	 lød	 på	 ca.	
85.000	kr.	pr.	opgang	(fremgår	 ikke	af	 forslaget	om	det	er	 incl./ekskl.	moms),	og	at	det	
nye	tilbud	lyder	på	81.250	kr.	pr.	opgang	(inkl.	moms)	
	
Det	er	herefter	bestyrelsens	opfattelse,	at	 foreningen	har	givet	mandat	til	renovering	af	
foreningens	 opgange,	 ligesom	 foreningen	 har	 givet	 mandat	 til	 at	 udgiften	 afholdes	 af	
budgettet.	Det	 er	 herefter	 bestyrelsen	 vurdering,	 at	 bestyrelsen	 ikke	har	 overskrevet	 sit	
generelle	mandat	til	at	handle	på	foreningens	vegne.	
	
Såfremt	du	ønsker	at	fremsætte	mistillidsvotum	til	bestyrelsen	hører	vi	gerne	nærmere	ift.	
indkaldelse	til	ekstraordinær	generalforsamling.	
	
Bestyrelsen	foretager	sig	herefter	ikke	yderligere.		
	
Med	venlig	hilsen	
	
Bestyrelsen	
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B. HLG	–	nyt	sand	i	sandkassen	
	
Beboeren	ønsker	oplyst,	om	der	er	planlagt	udskiftning	af	sandet	i	sandkassen	i	gården.	
	
Bestyrelsen	besluttede	at	oplyse	beboeren,	at	hvis	vedkommende	kan	få	organiseret	en	
udskiftning	 af	 sandet,	 således	 at	 det	 gamle	 sand	 fjernes	 af	 frivillige,	 vil	 bestyrelsen	
gerne	finansiere	udgiften	til	det	nye	sand.	
	

	
C. HLG	–	fremleje	
	
Bestyrelsen	 har	 modtaget	 en	 fremlejekontrakt	 fra	 beboeren	 som	 p.t.	 arbejder	 i	
udlandet.		
	
Fremlejekontrakten	 opfylder	 foreningens	 krav,	 ligesom	 det	 bemærkes,	 at	 den	
pågældende	lejlighed	er	omfattet	af	reglerne	om	fri	huslejefastsættelse.	
	
Bestyrelsen	godkendte	fremlejekontrakten.	
	
	
D. KRG	–	fremleje	
	
Bestyrelsen	har	modtaget	en	fremlejekontrakt	fra	beboeren,	som	skal	på	studieophold	i	
udlandet.	 Fremlejekontrakten	 opfylder	 foreningens	 krav	 ift.	 dokumentation	 og	
vedrører	en	periode	på	2	år.	
	
Bestyrelsen	godkendte	fremlejekontrakten.	
	
	
E. KRG	–	fremleje	
	
Bestyrelsen	har	modtaget	en	fremlejekontrakt	fra	beboeren,	som	skal	på	studieophold	i	
udlandet.	 Fremlejekontrakten	 opfylder	 foreningens	 krav	 ift.	 dokumentation	 og	
vedrører	en	periode	på	5	måneder.	
	
Bestyrelsen	godkendte	fremlejekontrakten.	

	
	

4. Status	på	igangværende	projekter	
	

	
A. Vinduesprojekt:	

	
Projektet	skrider	frem	som	planlagt	og	de	første	vinduer	er	udskiftet	i	Krügersgade	
5.	
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Foreningens	byggerådgiver	har	konstateret,	at	der	fra	vinduesproducenten	er	sket	
en	delvis	fejllevering,	idet	der	er	konstateret	følgende:	

	
1.	PN	sikringsbeslag	er	grå	og	ikke	hvide	
2.	Der	er	ikke	PN	beslag	på	2-fagsvinduerne.	Der	står	i	projektet	at	der	skal	
leveres	og	monteres	et	PN	sikringsbeslag	pr.	element	

3.	Elementer	skal	justeres.	Rammer	er	ikke	vandrette	overfor	hinanden	
4.	Der	mangler	en	del	alu	på	lodpost.	
5.	Gummilister	skal	aftørres	efter	montering.	
	
Flere	af	ovenstående	konstaterede	mangler	skal	kun	rettes	ved	tilbagegang,	så	
enkelte	af	beboerne	skal	atter	varsles.	
	

	
B. Opgangsprojekt:	

	
Intet	nyt	–	projektet	starter	som	planlagt	til	oktober	2019.	
	

	
C. Renovering	og	lovliggørelse	af	el-forhold	i	gård:	

	
TDC	har	monteret	nye	telefonstik	hos	alle	de	beboere	som	bruger	telefonstikket	til	
telefoni	og	internet.		
	
Derudover	har	TDC	fjernet	alt	gammel	kabelføring	på	facaden	i	gården.	
	
Projektet	er	herefter	afsluttet	med	et	tilfredsstillende	resultat.	

	
	

D. Altan	projekt:	
	

Bestyrelsen	 afventer	 fortsat	 København	 Kommunes	 tilbagemelding	 på	 altan	
ansøgningen.	Bestyrelsen	er	blevet	oplyst,	at	der	nu	er	kommet	en	sagsbehandler	
på	sagen,	og	Københavns	Kommune	forventer	at	afgive	svar	ultimo	august	2019.	

	
	

	
5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

Ingen	opfølgning	fra	seneste	bestyrelsesmøde.	
	

	
6. Nye	emner	til	drøftelse	

	
	

A. Tilbud	på	supplerende	arbejde	i	opgange	–	brandalarmer	og	belysning	
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Der	 er	 indhentet	 tilbud	 på	 udskiftning	 af	 de	 resterende	 gamle	 kabelbakker	 i	
opgangene,	idet	flere	er	knækket	og	alle	stor	set	er	malet	over	med	den	nuværende	
opgangsmaling.	Arbejdet	med	at	etablere	nye	føringsveje	i	opgangene	har	påvist,	at	
de	gamle	kabelbakker	bør	udskiftes,	 ligesom	de	gamle	 inaktive	netværksstik	over	
hoveddørene	bør	fjernes	i	samme	omgang.	
	
Severin	Hansen	har	fremsendt	tilbud	lydende	på:	
	

• Udskiftning	af	gamle	føringsveje	på	hovedtrappe	til	nye	hvide	Tealit	
kabelbakker.	

	
• Demontering	af	antenne	installationer	samt	genmontering	af	disse.	

	
• Demontering	af	gammel	netværks	installation	

	
Samlet	pris	10.937,50	kr.	inkl.	moms	pr.	opgang,	svarende	til	142.187,50	kr.	for	alle	
opgange	i	foreningen.	
	
	
Etableringen	 af	 de	 nye	 føringsveje	 har	 endvidere	 påvist,	 at	 vores	 nuværende	
brandalarmer	og	opgangsbelysning	er	egnet	til	udskiftning,	idet	de	ikke	lever	op	til	
den	nuværende	standard	for	brandsikring.	
	
Der	 er	 for	nuværende	 ikke	brandalarmer	på	 alle	 etager,	 ligesom	brandalarmerne	
ikke	er	tidssvarende.	
	
Bestyrelsen	 har	 været	 i	 telefonisk	 kontakt	 med	 hovedstadens	 beredskab	 samt	 i	
skriftlig	dialog	med	Københavns	Kommune,	Center	for	bygninger,	for	at	kortlægge	
hvilke	typer	af	installationer	som	der	bør	være	installeret	i	en	bygning	som	vores.	
Dialogen	har	påvist,	at	der	siden	2004	er	kommet	lovkrav	til	alle	nye	bebyggelser	
om	standarden	af	røgalarmer	og	nødbelysning,	hvorfor	bestyrelsen	har	undersøgt	
prisniveauet	for	at	komme	i	overensstemmelse	med	den	anbefalet	standard.	
	
Lamper:	
Severin	 Hansen	 har	 ophængt	 prøvelampe	 i	 AHG	 2,	 som	 selv	 tænder	 når	 der	
aktivitet	 på	 trappen.	 Lampen	 er	 LED,	 som	 endvidere	 er	 godkendt	 til	
opgangsbelysning	til	 fælles	adgangsveje,	og	giver	en	lysmængde	så	man	vil	kunne	
orientere	sig	ved	røgudvikling.	Såfremt	denne	 lampe	vælges	vil	 samtlige	 lamper	 i	
en	opgang	selv	tænde	når	der	er	aktivet,	ligesom	lampen	giver	ca.	8	gange	så	meget	
lys	som	de	gamle	”glødelamper”	der	hænger	over	dørene	til	de	enkelte	lejligheder.	
Såfremt	 lampen	 vælges	 skal	 de	 gamle	 lamper	 nedtages	 og	 de	 nuværende	
”trykknapper”	i	opgangene	skal	ligeledes	afmonteres.	
	
Severin	Hansen		har	fremsendt	tilbud	lydende	på:	
	

• Demontering	af	gammel	installation	til	trappelys.	
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• Ny	 installation	 til	 Led	 Lamper.	 Der	 opsættes	 1	 stk.	 led	 lampe	 over	
postkasser	og	1	stk.	Lampe	monteres	i	loft	på	hver	etage.	

	
• Der	 opsættes	 et	 lampeudtag	 på	 hver	 etage,	 hvor	 tilledning	 monteres	 fra	

udtag	til	ny	lampe	i	limliste.	Lampe	placeres	i	midten	af	loft	over	hoveddøre.	
	
Samlet	 pris	 18.875	 kr.	 inkl.	 moms	 pr.	 opgang,	 svarende	 til	 245.375	 kr.	 for	 alle	
opgange	i	foreningen.	
	
	
Brandalarmer:	
	
I	 alle	 bygninger	 bygget	 efter	 1.	 december	 2004	 er	 der	 krav	 om	 trådførte	
røgalarmer,	 der	 er	 tilkoblet	 el	 nettet,	 og	 som	 lever	 op	 til	 bygningsreglementet.		
Alarmerne	 skal	 både	 via	 lampe	 samt	 lydsignal	 på	 85	 db(A)	 give	 alarmering,	
ligesom	alarmerne	skal	være	serieforbundet	så	beboeren	i	stuen	bliver	varslet	på	
samme	 tid	 som	beboerne	på	5.	 sal.	Når	 røgalarmerne	 er	 serieforbundet,	 går	 alle	
alarmerne	 i	 gang,	 hvis	 en	 af	 alarmerne	 opdager	 røg.	 Derudover	 skal	 alarmerne	
være	funktionsdygtig	under	temperaturer	fra	0	til	+50.	
	
Bestyrelsen	afventer	tilbud	fra	Severin	Hansen	på	udskiftning	af	alarmerne.	
	
Bestyrelsen	afventer	det	sidste	 tilbud	 fra	Severin	Hansen,	hvorefter	det	besluttes	
om	 der	 skal	 stilles	 forslag	 om	 iværksættelse	 af	 de	 nævnte	 punkter	 på	 en	
ekstraordinær	generalforsamling	i	september	2019	med	henblik	på	udførsel	inden	
opstarten	på	opgangsrenoveringen	til	oktober	2019.	
	
	

B. Indhentelse	af	ny	valuarvurdering	
	
Der	 skal	 indhentes	 en	 ny	 valuarvurdering	 til	 brug	 for	 den	 kommende	
generalforsamling.	
	
Bestyrelsen	 anmoder	 Danbolig,	 som	 udarbejdede	 den	 seneste,	 om	 at	 besigtige	
ejendommen	og	udarbejde	en	ny	valuarvurdering.	

	
	

C. Dato	for	ordinær	generalforsamling	samt	forslag	til	generalforsamling	
	
Bestyrelsen	besluttede,	at	der	indkaldes	til	ordinær	generalforsamling	den	29.	
oktober	2019.	
	
Følgende	forslag/emner	til	generalforsamling	drøftes	til	næste	bestyrelsesmøde:	
	
-	renovering	af	underfacade	i	gården	(afventer	Abildhauge)	
-	forslag	til	vedtægtsændring	omkring	sanktionsmuligheder	ved	ulovlig	fremleje	
-	forslag	til	vedtægtsændring	omkring	sanktionsmuligheder	for	ulovlig	hold	af	hund	
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-	opsætning	af	chip	adgangskontrol	til	alle	opgangsdøre/bagtrapper/cykelkælder	
og	øvrige	indgange	til	gården	
-	renovering	af	cykelkælder	(nye	lyskilder	og	maling)	
-	modernisering	af	legeplads	i	gården	

	
	
	

7. Eventuelt	
	

	
	


