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A/B	Aaen	

	
	

	
	

Referat	af	bestyrelsesmøde	den	20.	februar	2019	
	
	

Til	stede:	Lars	L,	Ivan,	Danni,	Malene	
	
Fraværende:	Martin,	Mie	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	21.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	20.	marts	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

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

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

• HLG	23:	
-	Ønsker	opsætning	af	veluxvindue	ud	mod	HLG,	således	at	der	gives	mulighed	for	at		
opsætte	 vindue	med	 indbygget	 ”altanelement”.	 Udskiftningen	 kræver	 byggetilladelse	
men	bestyrelsen	har	ingen	indsigelser	mod	projektet.	
-	ønsker	at	 flytte	en	 ikke	bærende	væg	som	 ikke	kræver	byggetilladelse.	Bestyrelsen	
godkendte	denne	del.	
	

• Tagrendetrolden	 ApS	 har	 afgivet	 tilbud	 på	 en	 serviceaftale	 i	 forhold	 til	 rengøring	 af	
foreningens	 tagrender,	 nedløbsbrønde	 og	 skotrender.	 Der	 vil	 i	 forbindelse	 med		
rensningen	også	blive	gennemført	en	komplet	fotodokumentation	af	alle	tagrender	så	
foreningen	 får	 overblik	 over	 evt.	 fejl	 og	 mangler	 på	 de	 enkelte	 tagrender.	 Opgaven	
beløber	 sig	 til	 44.200	 kr.	 inkl.	 moms,	 ligesom	 prisen	 inkluderer	 anvendelse	 af	 lift.	
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Derefter	vil	en	fast	serviceaftale	med	en	rensning	pr.	år	beløbe	sig	til	ca.	36.000	kr.	inkl.	
moms.	
	
Bestyrelsen	tiltræder,	at	vi	får	renset	tagrenderne,	og	herefter	tager	stilling	til,	om	de	
er	så	beskidte,	at	der	er	behov	for	hyppigere	rensning,	og	dermed	behov	for	at	tegne	en	
serviceaftale.	

	
• LEA	har	oplyst,	at	der	p.t.	er	seks	beboere	som	benytter	sig	af	foreningens	fællesbad	og	

at	 der	 bliver	 opkrævet	 150	 kr.	 pr.	 md.	 hos	 den	 enkelte	 beboer.	 Antallet	 af	 brugere	
forventes	at	 falde	 i	den	kommende	tid,	 idet	 flere	beboere	på	 listen	er	ved	at	etablere	
badeværelse.	

	
Bestyrelsen	 anmoder	 viceværten	 om	at	 indsamle	 udleverede	nøgler	 hos	 de	 beboere,	
som	ikke	 længere	er	på	den	betalende	 liste.	Bestyrelsen	er	enige	om,	at	ydelsen	 ikke	
reguleres.	

	
	

4. Status	på	igangværende	projekter	
	
	

A. Vinduesprojekt:	
	
LEA	har	fremsendt	nyt	forslag	til	byggeadministrationsaftale	efter	bestyrelsen	ikke	
ønskede	at	gøre	brug	af	det	tidligere	fremsendte	tilbud.	LEA	har	nu	foreslået,	at	der	
afregnes	 baseret	 på	 medgået	 tid	 og	 efter	 en	 fast	 timepris	 pr.	 940	 kr.	 eksklusiv	
moms.	
	
LEA	har	alternativt	foreslået	en	fast	pris	beløbende	til	60.000	kr.	eksklusiv	moms.	
	
En	byggeadministrationsaftale	med	LEA	indeholder:	
	

• Løbende	betalinger	af	forhåndsgodkendte	fakturaer	omhandlende	projektet	
og	efterfølgende	bogføring	af	disse	på	særskilt	projektkonto	

	
• Evt.	 betalinger	 af	 fakturaer	 via	 byggelånet	 hos	 pengeinstitut	 såfremt	 det	

bliver	aktuelt	
	

• Telefonisk	 beboerkontakt	 med	 andelshavere	 med	 besvarelse	 af	 div.	
spørgsmål	til	byggeriet	og		varslinger	
	

• Udsendelse	 af	 varslinger	 og	 informationsskrivelser	 til	 beboere	 under	
projektet	i	tæt	samarbejde	med	teknisk	rådgiver	og	vicevært	
	

• Dialog	 med	 bank	 omkring	 finansiering	 af	 projektet.	 Fremsendelse	 af	 div.	
dokumenter	og	besvarelse	af	spørgsmål	fra	banken	eller	realkredit	
	

• Deltagelse	i	beboermøde	eller	ekstraordinær	generalforsamling	
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• Bistå	 foreningen	 med	 udarbejdelse	 af	 forslag	 til	 generalforsamling	 samt	

gennemførelse	af	sådanne	såfremt	der	bliver	behov	
	

• Frigivelse	af	garanti	iht.	AB	92	
	

• Nedskrivning	af	garantistillelse	
	
Bistand	 til	 foreningen	 omkring	 juridisk	 rådgivning,	 tvister	 mv.	 udføres	 af	 enten	
intern	 advokat	 hos	 LEA	 eller	 ekstern	 juridisk	 samarbejdspartner	 med	 speciale	
indenfor	 aftaleret	 og	 byggesager	 og	 vil	 blive	 faktureret	 efter	 medgået	 tid	 og	 til	
pågældende	advokatfirma	gældende	timesats.	
	
Bestyrelsen	 accepterer	 tilbuddet	 om	 timeafregning	 for	 byggeadministration	 hos	
LEA.	
	
Københavns	Kommune	har	meddelt,	at	projektet	 ikke	kræver	byggetilladelse,	 idet	
der	er	tale	om	en	1:1	udskiftning,	hvorfor	den	formelle	godkendelse	til	projektet	er	
på	plads.	Bestyrelsen	afventer	fortsat	svar	fra	Københavns	Kommune	i	forhold	til,	
om	der	kan	opnås	tilskud	fra	støjpuljen	til	projektet,	idet	kommunen	skriftligt	har	
meddelt,	 at	 beslutningen	 om	 tilskud	 er	 udskudt	 til	 marts	 2019	 grundet	 en	
manglende	politisk	aftale	mellem	regeringen	og	kommunerne	om	anlægsmåltal.	
		

	
B. Opgangsprojekt:	

	
AL	 Holm	 Malerfirma	 ApS	 har	 den	 4.	 februar	 2019	 fremsendt	 tilbud	 på	 en	
totalrenovering	af	foreningens	opgange,	herunder	også	udskiftning	af	døre.		
	
Tilbuddet	beløber	sig	til	ca.	2,9	millioner	kr.	eksklusiv	moms	for	en	totalrenovering	
af	alle	15	opgange,	svarende	til	194.759	kr.	eksklusiv	moms	pr.	opgang.	
	
Såfremt	 foreningen	 måtte	 ønske	 at	 udskifte	 samtlige	 hoveddøre,	 karme	 og	
indfatninger	i	de	enkelte	opgange	vil	det	samlede	beløb	stige	til	ca.	4,8	millioner	kr.	
eksklusiv	moms,	svarende	til	318.179	kr.	eksklusiv	moms	pr.	opgang.	
	
Bestyrelsen	har	tidligere	modtaget	 tilbud	fra	Malerfirmaet	 John	Jensen	for	maling	
af	opgange,	beløbende	til	66.540	kr.	eksklusiv	moms	pr.	opgang.	
	
Bestyrelsen	besluttede,	at	man	ønsker	at	undersøge	muligheden	for	at	alle	opgange	
bliver	malet	 på	 en	 gang.	 Der	 indhentes	 et	 revideret	 tilbud	 fra	Malerfirmaet	 John	
Jensen,	hvorefter	bestyrelsen	træffer	beslutning	om	iværksættelse	af	maling	af	flere	
opgange.	
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C. Terrasse	i	gård:	
	
Maj-Byg	1976	A/S	og	Broder	Kloak	har	tilkendegivet	at	arbejdet	med	byggeriet	kan	
starte	den	25.	marts	2019.	
	
Den	endelige	startdato	forventes	at	være	på	plads	i	uge	8.	

	
	

D. Renovering	og	lovliggørelse	af	el-forhold	i	gård:	
	
TDC	mødes	med	bestyrelsen	den	28.	februar	2019	til	et	byggemøde,	således	at	der	
umiddelbart	herefter	kan	planlægges	en	opstartsdato	for	projektet.	

	
Bestyrelsen	vil	inden	byggemødet	gennemgå	de	indleverede	svarskemaer	ift.	at	få	
afklaret	antallet	af	brugere	af	telefonledning	i	de	enkelte	lejligheder.	
	

E. Altan	projekt:	
	

Bestyrelsen	afventer	fortsat	København	Kommunes	tilbagemelding	på	altan	
ansøgningen.	

	
	

F. Udarbejdelse	af	vejledning	vedr.	fremleje:	
	
Arbejdet	med	at	udforme	en	vejledning	for	fremleje	er	påbegyndt,	og	det	forventes	
at	vejledningen	kan	fremlægges	for	bestyrelsen	i	april	måned.	

	
	

G. Registrering	af	kælderrum	
	
Fristen	for	aflevering	af		svarskemaer	er	sprunget	hvorfor	de	indleverede	skemaer	
vil	 blive	 gennemgået.	 Der	 vil	 blive	 udarbejdet	 en	 oversigt	 over	 foreningens	
kælderrum,	som	vil	blive	fremsendt	til	LEA	og	viceværten.	De	beboere	som	ikke	har	
afleveret	 et	 svarskema	 vil	 modtage	 en	 rykker	med	 kort	 frist	 for	 besvarelse.	 Alle	
kælderrum	som	herefter		ikke	er	registret	vil	blive	tømt	på	foreningens	regning,	og	
alle	genstande	vil	blive	kørt	på	genbrugspladsen.	
	
Tomme	kælderrum	vil	blive	aflåst	og	herefter	indgå	i	puljen	af	kælderrum	som	kan	
fordeles	 til	 andre	 beboere	 som	 ønsker	 at	 bytte	 kælderrum	 efter	 bestyrelsens	
anvisning.	

	
	

H. Digital	kommunikation	
	

Fristen	 for	 aflevering	 af	 svarskemaer	 er	 sprunget,	 hvorfor	 alle	 skemaer	 med	
samtykke	vil	blive	sendt	til	LEA.	
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5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

A. Samtale	med	Ib	om	serviceaftale	
	

Danni	 afholdte	 møde	 med	 Ib	 den	 7.	 februar	 2019	 i	 forhold	 til	 fremtiden	 for	
samarbejdet,	herunder	kvaliteten	af	trapperengøring.	
	
Ib	 oplyste	 under	 mødet,	 at	 han	 forventer	 at	 fortsætte	 til	 han	 fylder	 80	 år	 (3	 år),	
hvorefter	 han	 går	 på	 pension.	 Danni	 tilkendegav	 efter	 aftale	 med	 bestyrelsen,	 at	
foreningen	ønsker	at	beholde	Ib	så	længe		som	det	er	muligt,	og	at	vi	fortsat	planlægger	
efter	en	”blød	overlevering”	mellem	Ib	og	en	kommende	virksomhed,	som	skal	forestå	
vicevært	opgaverne	i	foreningen	på	et	tidspunkt	i	fremtiden.	
	
Spørgsmålet	 om	 kvaliteten	 af	 rengøringen	 i	 trappeopgangene	 blev	 drøftet,	 og	 Ib	
oplyste,	 at	 han	 stopper	 samarbejdet	med	 den	 nuværende	 leverandør	 af	 trappevask,	
idet	han	ved	 selvsyn	har	konstateret	 store	mangler	ved	 rengøringen.	 Ib	 finder	en	ny	
leverandør	hurtigst	muligt,	hvorefter	kvaliteten	gerne	skulle	blive	bedre.	
	
B. Sikring	af	port	til	skralderum	
	
Der	er	blevet	 sat	 en	ny	metalliste	på	 indgangen	 til	 skralderummet,	 som	gerne	 skulle	
forhindre	at	man	kan	bryde	ind	i	skralderummet.	
	
C. Indkøb	af	nye	dørmåtter	
	
Ib	 har	 forespurgt	 om	 der	 må	 indkøbes	 nye	 indgangsmåtter	 til	 samtlige	 opgange.	
Bestyrelsen	meddeler	Ib,	at	han	kan	indkøbe	nye	måtter.	

	
	

6. Nye	emner	til	drøftelse	
	

A. Bestyrelseshonorar	(Danni,	Ivan,	Lars	og	Mie	–	drøftet	på	seneste	møde)	
	
Bestyrelsen	vedtog,	at	der	ikke	længere	udbetales	bestyrelseshonorar	til	de	enkelte	
bestyrelsesmedlemmer,	men	 at	 et	 tilsvarende	beløb	 anvendes	 til	 en	 årlig	middag	
for	bestyrelsens	medlemmer.	
	
Bestyrelsen	 vedtog	 endvidere,	 at	 et	 bestyrelsesmedlem	 alene	 kan	 deltage	 i	 den	
betalte	 middag,	 såfremt	 det	 enkelte	 medlem	 har	 deltaget	 i	 70	 %	 af	 de	 afholdte	
bestyrelsesmøder.	
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B. Designforslag	til	renovering	af	opgange	(Danni)	
	

Der	ønskes	mandat	til	at	indhente	designforslag	fra	ekstern	virksomhed,	til	brug	for	
beslutning	af	farver	til	opgangene.	
	
Det	blev	besluttet		at	indhente	et	designforslag	fra	ekstern	virksomhed.	

	
	

7. Eventuelt	
	

• Der	blev	drøftet	muligheden	for	iværksættelse	af	en	ny	”cykelaktion”	i	foreningen	i	
de	 kommende	 måneder.	 Bestyrelsen	 besluttede,	 at	 en	 evt.	 ”cykelaktion”	
iværksættes	når	vejret	bliver	bedre.	


