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A/B	Aaen	

	
	

	
	

Referat	af	bestyrelsesmøde	den	20.	marts	2019	
	
	

Til	stede:	Lars	L,	Ivan,	Danni,	Mie	og	Martin	
	
Fraværende:	Malene	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	21.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	15.	april	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

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

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

• AHG	2	
Henvendelse	fra	genhuset	beboere	grundet	vandskade,	som	ønsker	en	tilbagemelding	
fra	bestyrelsen	vedrørende	refundering	af	el	 for	november	måned,	 idet	der	har	stået	
affugtere	og	kørt	 i	døgndrift.	Recover	Nordic	har	oplyst	beboerne,	at	de	har	sendt	el-
regnskab	 til	 foreningens	 forsikringsselskab.	 Beboerne	 ønsker	 en	 tilbagemelding	 fra	
bestyrelsen	hvordan	refunderingen	kommer	til	at	foregå.	
	
Bestyrelsen	besluttede,	at	LEA	tager	kontakt	til	forsikringsselskabet	og	får	oplyst	hvad	
forbruget	har	været	i	november	måned,	hvorefter	foreningen	afholder	udgiften	ud	fra	
den	udbetalt	forsikringssummen.	
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• Regning	fra	Kurt	Jeppson	(skade	på	tag)	
Foreningen	har	modtaget	en	regning	fra	Kurt	Jeppson	i	forbindelse	med	reparation	af	
taget	i	HLG,	idet	det	har	været	nødvendigt	at	leje	en	større	mobilkran	til	opgaven.	Det	
er	 konstateret,	 at	 regningen	 vedrører	 den	 naboejendom	 som	 i	 forbindelse	 med	
opsætning	af	altaner	lavet	en	skade	på	A/B	Aaens	tag.	
	
Bestyrelsen	 tager	 kontakt	 til	 forsikringsselskabet	 og	 koordinerer	 hvem	 der	 betaler	
regningen	 til	 virksomheden,	 herunder	 afklarer	 hvorfor	 vi	 har	 modtaget	 en	
forsikringssum.	

	
	
	

4. Status	på	igangværende	projekter	
	
	

A. Vinduesprojekt:	
	
Der	blev	afholdt	hos	bygherremøde	den	7.	marts	2019	hos	Abildhauge	som	oplyste,	
at	 der	 fortsat	 ikke	 var	 kommet	 en	 afklaring	 omkring	 støjpuljen	 i	 Københavns	
Kommune.		
	
Udbudsmaterialet	var	tidligere	blevet	sendt	til	LEA	med	henblik	på	godkendelse	af	
AB	 92	 betingelserne,	 hvorefter	 projektet	 sendes	 i	 udbud	 	 hos	 tre	 mulige	
leverandører	til	opgaven.	
	
LEA	 har	 umiddelbart	 efter	 mødet	 godkendt	 de	 udarbejdet	 AB	 92	 betingelser,	
ligesom	udbudsmaterialet	er	godkendt.	
	
De	indbudte	leverandører	til	projektet	besigtiger	ejendommen	den	26.	marts	2019,	
og	der	afholdes	licitation	hos	Abildhauge	den	10.	april	2019.	
	
Projektet	følger	på	nuværende	tidspunktet	tidsplanen.	
	
Delafregningen	til	Abildhauge	beløbende	til	183.080	kr.	blev	godkendt	og	sendt	til	
betaling.	
		
	

B. Opgangsprojekt:	
	
Bestyrelsen	 har	 valgt	 at	 bruge	 Abildhauge	 til	 udarbejdelse	 af	 designforslag	 til	
opgangene	i	foreningen,	og	forslaget	vil	blive	fremsendt	til	bestyrelsen	i	nærmeste	
fremtid.	
	
Det	blev	ved	seneste	generalforsamling	vedtaget	at	der	 iværksættes	maling	af	 tre	
udvalgte	opgange,	og	der	var	i	den	forbindelse	indhentet	et	tilbud	fra	Malerfirmaet	
John	Jensen	for	maling	af	opgange.	
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Den	nuværende	bestyrelse	har	 indhentet	et	 supplerende	 tilbud	 fra	virksomheden	
AL	 Holm	 Malerfirma	 ApS	 for	 at	 sikre	 en	 prissammenligning	 inden	 valg	 af	
leverandør	foretages.	
	
Der	var	i	tilbuddet	fra	AL	Holm	Malerfirma	taget	forbehold	for	miljøscreening,	idet	
der	inden	opgaven	kan	påbegyndes	skal	fortages	undersøgelser	for	farlige	stoffer	i	
maling	og	træværk	mv.,	idet	dette	har	en	betydning	for	prisen	set	ift.	håndtering	af	
bl.a.	byggeaffald.	
	
Københavns	Kommune,	Byg	og	Miljø,	har	telefonisk	bekræftet	over	for	bestyrelsen	
at	 der	 skal	 foretages	 en	 sådan	 undersøgelse,	 hvis	 almindelige	 arbejdsmiljø	 krav	
skal	overholdes.	
	
AL	Holm	Malerfirma	har	via	ekstern	leverandør	fremsendt	tilbud	på	miljøscreening	
i	alle	13	opgange,	med	prøvetagning	for	farlige	stoffer	(PCB,	tungmetaller,	asbest)	
på	alle	relevante	flader.	Prisen	er	16.200	eksklusiv	moms.	
	
Malerfirmaet	John	Jensen	har	på	trods	af	såvel	skriftlig	som	telefonisk	kontakt	ikke	
reageret	på	bestyrelsens	henvendelser	om	såvel	miljøscreening	 som	supplerende	
spørgsmål	til	det	tidligere	fremsendte	tilbud.		
	
Abildhauge	 har	 på	 bestyrelsens	 opfordring	 indhentet	 tilbud	 fra	 Malerteknisk	
Rådgivning	ApS	vedrørende	miljøscreening.	Tilbuddet	lyder	på	4.650	kr.	pr.	opgang	
ex.	moms.	Da	opgangene	er	ens	anbefales	det,	at	der	alene	indhentes	undersøgelser	
på	en	opgang.	Bestyrelsen	accepterede	tilbuddet	fra	Malerteknisk	Rådgivning	ApS	
som	iværksætter	undersøgelsen	hurtigst	muligt.	
	
Når	 miljøscreeningen	 er	 foretaget	 vælges	 til	 leverandør	 til	 opgave,	 herunder	
omfang	af	opgave.	

	
	

C. Terrasse	i	gård:	
	
Gårdprojektet	startes	op	den	25.	marts	2019,	og	selve	byggeriet	af	den	nye	terrasse	
starter	den	1.	april	2019.	

	
	

D. Renovering	og	lovliggørelse	af	el-forhold	i	gård:	
	
Der	blev	afholdt	byggemøde	den	28.	februar	2019	mellem	TDC,	Severin	Hansen	og	
bestyrelsen,	 hvor	 projektet	 blev	 gennemgået,	 herunder	 gennemgang	 af	 fremtidig	
kabling	i	opgangene.	
	
Den	 nuværende	 kabling	 på	 facaden	 i	 gården	 forsvinder,	 og	 der	 vil	 	 i	 stedet	 blive	
trukket	 kabler	 via	 de	 enkelte	 opgange	 i	 nye	 kabelbakker,	 som	 også	 kan	 rumme	
foreningens	 evt.	 fremtidige	 kablingsbehov.	 TDC	 har	 efter	 en	 nærmere	 dialog	
accepteret	at	afholde	udgiften	til	at	etablere	nye	telefonstik	i	alle	de	lejligheder	som	
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i	 dag	 anvender	 deres	 telefonstik	 til	 fastnet	 eller	 internet.	 Det	 nye	 stik	 vil	 blive	
placeret	umiddelbart	til	højre	for	hoveddøren	i	den	enkelte	lejlighed.	
	
TDC	 står	 selv	 for	 kontakt	 til	 de	 enkelte	 beboere	 når	 projektet	 startes	 op,	 og	
foreningen	 afventer	 en	 tilbagemelding	 fra	 TDC	 på,	 hvornår	 projektet	 kan	
iværksættes.	
	
Severin	 Hansen	 er	 valgt	 som	 forenings	 leverandør	 til	 denne	 opgave,	 og	 Severin	
Hansen	 har	 tilkendegivet,	 at	 det	 er	 meget	 svært	 at	 angive	 et	 prismæssigt	
retvissende	 tilbud	 på	 opgaven,	 idet	 meget	 af	 arbejdet	 består	 i	 ny	 kabelføring	 i	
kælderen,	 som	 kræver	 etablering	 af	 nye	 trækrør,	 så	 kablingen	 bliver	 lavet	 i	
overensstemmelse	 med	 gældende	 regler,	 hvilket	 nogen	 gange	 kan	 være	 meget	
tidskrævende.	 Severin	 Hansen	 har	 på	 opfordring	 af	 bestyrelsen	 fremsendt	 et	
prisoverslag	på	opgaven	som	lyder	på	169.500	kr.	eksklusiv	moms.	
	
Det	er	Severin	Hansens	vurdering,	at	der	i	stedet	bør	indgås	en	timebaseret	aftale,	
idet	 udarbejdelse	 af	 tilbud	 for	 nærværende	 opgave	 vil	 fordyre	 processen	
betragteligt,	 henset	 til	 at	 enhver	 leverandør	 er	 nødt	 til	 at	 dække	 sig	 ind	 hvis	
opgaven	viser	sig	at	tage	meget	længere	tid	end	forventet.	Det	er	endvidere	Severin	
Hansens	 vurdering,	 at	 en	 timebaseret	 opgave	 kræver	 ca.	 7,5	 times	 arbejde	 pr.	
opgang	 for	 2	 mand,	 og	 at	 arbejdet	 i	 kælderen	 kræver	 ca.	 en	 uges	 arbejde	 for	 2	
mand.	 Dertil	 kommer	 materialer	 for	 ca.	 15.000	 kr.	 til	 kælderen	 og	 2.500	 kr.	 i	
materialer	pr.	opgang.	
	
Bestyrelsen	drøftede	spørgsmålet,	og	besluttede	at	iværksætte	arbejdet,	således	at	
Severin	 Hansen	 udfører	 arbejdet,	 og	 afregner	 for	 medgået	 tid	 i	 forbindelse	 med	
arbejdet.	
	

	
E. Altan	projekt:	

	
Bestyrelsen	afventer	fortsat	København	Kommunes	tilbagemelding	på	altan	
ansøgningen.	

	
	

F. Udarbejdelse	af	vejledning	vedr.	fremleje:	
	
Bestyrelsen	besluttede	 at	 emnet	 diskuteres	på	bestyrelsesmødet	 i	maj	 2019,	 idet	
ikke	alle	kan	være	til	stede	ved	næste	bestyrelsesmøde.	Alle	har	til	det	kommende	
møde	i	maj	læst	udkastet,	og	udkastet	drøftes.	

	
	

G. Registrering	af	kælderrum	
	
Bestyrelsen	 har	 foretaget	 en	 besigtigelse	 af	 foreningens	 kælderrum	 og	
kontrollerede	 omfanget	 af	 genstande	 i	 uregistrerede	 kælderrum.	 Det	 vurderes	
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umiddelbart,	at	det	vil	kræve	et	par	dages	arbejde	for	eksternt	firma	at	få	tømt	og	
rengjort	de	uregistrerede	kælderrum,	samt	at	få	smidt	genstandene	til	storskrald.	
	
Bestyrelsen	 har	 konstateret,	 at	 ingen	 beboere	 har	 registreret	 brugsret	 til	
kælderrummene	101	og	126	–	kælderrum	118	er	midlertidigt	udlånt	til	opbevaring	
af	 genstande	 til	 en	 af	 de	 lejligheder	 som	 blev	 berørt	 af	 vandskaden	 i	 AHG	 2.	
Kælderrum	nr.	2	er	for	fremtiden	reserveret	til	TDC,	idet	foreningens	hovedkabler	
er	monteret	der.		
	
Samtlige	 beboere	 har	 fået	 runddelt	 en	 registreringsseddel	 i	 deres	 postkasser,	
ligesom	der	 efter	 fristens	udløb	 er	 hængt	 en	 seddel	 op	på	hoveddøren	 til	 alle	 de	
lejligheder	som	ikke	har	svaret.	Bestyrelsen	har	ligeledes	gået	en	”banke	runde”	til	
alle	 de	 andelshavere	 som	 ikke	 har	 afleveret	 en	 seddel	 om	 registrering	 af	
kælderrum	og	 gjort	 opmærksom	på	den	manglende	 registrering.	Der	 er	 alene	 én	
lejlighed	i	foreningen	som	fortsat	ikke	har	registreret	kælderrum	på	trods	af	såvel	
personlig	 som	 elektronisk	 korrespondance	 om	 emnet.	 Bestyrelsen	 foretager	 sig	
herefter	ikke	yderligere	i	forhold	til	den	pågældende	andelshaver.	
	
Det	er	endvidere	konstateret,	at	flere	kælderrum	var	påsat	hængelåse	som	ikke	er	
foreningens.	 Viceværten	 er	 anmodet	 om	at	 indkøbe	nye	hængelåse	der	 passer	 til	
foreningens	 A-nøgle,	 og	 ikke	 godkendte	 låse	 vil	 herefter	 blive	 udskiftet.	 Der	 er	
endvidere	indkøbt	numre	til	de	kælderrum	som	ikke	var	markeret.	
	
Det	 blev	 endvidere	 konstateret,	 at	 der	 i	 cykelkælderen	 samt	 andre	 fællesrum	 er	
opmagasineret	 cykelstel,	 gamle	 køleskabe,	 gamle	 barnevognsstel,	 gamle	 døre,	
stiger	fra	tidligere	pulterrum,	tomme	glasflasker,	gamle	køkkenelementer	fra	5.	Sal	
lejlighedsprojektet,	 samt	 forkert	 leveret	 glasmateriale	 til	 brug	 for	 det	 seneste	
altanprojekt	mv.	
	
Bestyrelsen	 besluttede,	 at	 der	 indhentes	 tilbud	 fra	 eksternt	 firma	 til	 at	 rydde	 og	
rengøre	de	uregistrerede	kælderrum,	og	køre	genstande	på	genbrugen.	Lars	tager	
billeder	 af	 køkkenelementer,	 stiger	 fra	 pulterrum	 og	 gamle	 døre	 og	 skriver	 en	
opfordring	på	beboer	gruppen	på	Facebook,	hvorefter	det	er	 først	 til	mølle	 for	at	
hente	 genstandene.	 Rydningen	 af	 kælderrum	 starter	 den	 8.	 april	 2019,	 ligesom		
hvor	 uafhentet	 døre,	 køkkenelementer,	 stiger	 mv.,	 og	 øvrigt	 henkastet	 affald	 i	
cykelkældre	(cykelstel	uden	hjul,	løse	hjul,	gamle	barnevognsstel	uden	barnekasse	
mv.)	fjernes	og	køres	på	genbrugen.	
	
Bestyrelsen	 godkendte	 endvidere,	 at	 der	 bestilles	 10	 nye	 systemhængelåse	 som	
passer	til	den	serie	vi	allerede	har	i	kælderen.	Låsene	beløber	sig	til	ca.	15.000	kr.	
	
Bestyrelsen	udarbejder	varsling	til	beboerne	om	rydning	af	cykelrum	for	affald	den	
8.	april	2019.	Der	udleveres	et	brev	til	alle	de	beboere	som	ikke	er	tilmeldt	digital	
kommunikation,	 og	 alle	 andre	 modtager	 en	 varsling	 via	 e-mail.	 Der	 hænges	
ligeledes	varsling	op	i	alle	opgange.	
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H. Digital	kommunikation	
	

Der	er	ved	optælling	konstateret,	at	der	ud	af	 foreningens	131	 lejligheder	er	107	
lejligheder	 som	 ønsker	 digital	 kommunikation.	 Samtlige	 samtykkeerklæringer	 er	
fremsendt	elektronisk	via	sikkermail	til	LEA	som	fremover	alene	vil	kommunikere	
elektronisk	med	de	nævnte	lejligheder.	
	
Bestyrelsen	 vil	 tilsvarende	 kommunikere	 elektronisk	 med	 de	 pågældende	
andelshavere	i	forbindelse	med	fremtidige	underretninger.	
	
LEA	 er	 anmodet	 om,	 at	 der	 for	 fremtiden	 skal	 indgå	 en	 samtykkeerklæring	 i	 de	
elektroniske	papirer	 som	nye	andelshavere	modtager	når	de	køber	en	 lejlighed	 i	
foreningen.	

	
	
5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

A. Rensning	af	tagrender	og	nedløbsrør	
	

Tagrendetrolden	har	foretaget	rensning	af	foreningens	tagrender	den	12	og	13.	marts	
2019	i	såvel	gården	som	mod	gaden.	Der	er	ikke	konstateret	huller/fejl	i	tagrenderne	
(dog	 ikke	 kontrolleret	 for	 konstruktionsmæssige	 fejl).	 Det	 vurderes	 ud	 fra	 det	
medfølgende	 fotomateriale	 at	 der	 ikke	 er	 behov	 for	 indgåelse	 af	 en	 serviceaftale	 om	
rensning	af	tagrender	i	foreningen,	idet	de	generelt	var	meget	pæne.		
	
Den	 fremsendte	 regning	 er	 sendt	 til	 betaling	 hos	 LEA,	 idet	 prisen	 blev	 billigere	 end	
tidligere	angivet	af	Tagtrolden.	Dette	skyldes,	at	det	 ikke	var	muligt	at	 rense	brønde,	
idet	der	skal	bruges	slamsuger	til	denne	opgave.	
	
B. Indkøb	af	nye	indgangsmåtter	
	
Bestyrelsen	accepterede	det	indhentet	tilbud	på	ca.	6.000	kr.	inkl.	moms	for	indkøb	af	
nye	indgangsmåtter	til	alle	opgange.	

	
	

6. Nye	emner	til	drøftelse	
	

A. Arbejdernes	Landsbank	arrangement	(Lars)	
	
AL	Bank	har	oplyst,	at	de	meget	gerne	vil	komme	ud	og	introducere	sig	selv	og	evt.	
holde	 et	 ”sponsorarrangement”	 i	 foreningen.	 Drøftelse	 af	 muligheder	 og	 evt.	
tidspunkt.	
	
Lars	tager	kontakt	til	AL	Bank	og	hører	hvilke	typer	af	arrangement	de	vil	støtte.	
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B. Beboeroversigt	(Danni)	
	
Der	 er	 på	 baggrund	 af	 kælderrumsregistreringen	 og	 samtykke	 til	 elektronisk	
kommunikation	 udarbejdet	 en	 elektronisk	 oversigt	 over	 foreningens	 lejligheder,	
herunder	 hvilke	 kælderrum	 som	 den	 enkelte	 lejlighed	 har	 brugsret	 til.	 Der	 er	
endvidere	 angivet	 hvilke	 lejligheder	 som	 har	 givet	 samtykke	 til	 elektronisk	
kommunikation,	herunder	hvilket	kontaktoplysninger	de	kan	træffes	på.	
	
Oversigten	vil	alene	være	tilgængelig	for	bestyrelsen	og	LEA.	

	
	
	

7. Eventuelt	
	
• Rensning	af	udsugningsanlæg	(Ivan)	

	
Det	blev	drøftet	om	der	har	været	 foretaget	 rensning	af	 foreningens	ventilation,	 idet	
der	 drysser	 sort	 ”støv”	 ned	 fra	 ventilation.	 Martin	 tager	 kontakt	 til	 viceværten	 og	
finder	 ud	 af	 hvad	 det	 koster	 at	 få	 dem	 renset,	 herunder	 om	 det	 er	 lovligt	 at	 have	
ventilationen	slukket	om	natten.	

	
• Ladcykler	og	rygningen	i	gården	(Ivan)	

	
Det	 blev	 drøftet	 hvordan	 beboerne	 anvender	 gården,	 herunder	 til	 bl.a.	 parkering	 af	
ladcykler	 og	 manglende	 brug	 af	 askebægre.	 Bestyrelsen	 overvejer	 hvordan	 man	 i	
fremtiden	 vil	 sikre,	 at	 gården	 er	 pæn	 og	 ordentlig,	 herunder	 hvordan	 ladcyklerne	
opbevares.	


