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A/B	Aaen	

	
	

	
	

Referat	af	bestyrelsesmøde	den	22.	maj	2019	
	
	

Til	stede:	Danni,	Mie,	Martin	og	Ivan	
	
Fraværende:	Lars	L,	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	21.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	19.	juni	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

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

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

• HLG	
Beboeren	har	rettet	henvendelse,	 idet	pågældendes	nuværende	fremleje	godkendelse	
udløber	den	1.	juli	2019,	og	ønsker	forlængelse	frem	til	1.	Juli	2020.		
	
Beboeren	har	pr.	1.	Juli	2019	fremlejet	sin	bolig	i	2	år	i	perioden	fra	2016	–	juli	2019	i	
forbindelse	med	udstationering	i	udlandet.	Beboeren	fik	af	den	daværende	bestyrelse	
dispensation	 til	 at	 fremleje	 endnu	1	 år	men	benyttede	 sig	 aldrig	 af	muligheden	men	
vendte	retur	til	DK.	
	
Bestyrelsen	besluttede,	at	der	på	baggrund	af	den	tidligere	bestyrelses	beslutning	har	
været	en	forventning	hos	andelshaveren	om,	at	der	kunne	gives	tilladelse	til	en	1	årig	
forlængelse.	 Den	 nuværende	 bestyrelse	 giver	 efter	 de	 helt	 særlige	 omstændigheder	
tilladelse	til	en	forlængelse	i	1	år.	
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• HLG	

Beboeren	 har	 afleveret	 nye	 plantegninger	 samt	 beskrivelse	 af	 sit	 byggeprojekt	 som	
kræver	byggetilladelse.	Beboeren	har	oplyst,	at	foreningens	byggerådgiver	er	koblet	på	
projektet.	
	
Bestyrelsen	besluttede,	at	underskrive	 fuldmagten	til	Københavns	Kommune,	således	
at	der	kan	ansøges	om	byggetilladelse.	
	

• AHG	
I	 forbindelse	 med	 sammenlægning	 af	 to	 lejligheder	 er	 der	 konstateret	 råd	 i	 flere	
bærende	bjælker	i	gulvet	ved	køkkenet.	Det	kan	ikke	med	sikkerhed	fastslås	hvordan	
skaden	 er	 opstået.	 Foreningens	 byggerådgiver	 har	 besigtiget	 skaden	 samt	 påpeget	
løsning	 for	 reparation/udskiftning.	 Foreningens	 forsikringsselskab	 har	 meddelt	
viceværten,	 at	 skaden	 ikke	 dækkes,	 hvorfor	 udgiften	 skal	 afholdes	 af	 beboerne	 i	
lejligheden	(som	har	købt	lejligheden)	eller	af	foreningen	efter	bestyrelsens	skøn.	Den	
virksomhed	 som	 forestår	 totalentreprisen	 i	 lejligheden	 har	 fremsendt	 tilbud	 for	
udbedring	af	rådskaden	beløbende	til	11.600	kr.	inkl.	moms.	
	
Bestyrelsen	 besluttede,	 at	 foreningen	 henset	 den	 konkrete	 situation,	 herunder	 den	
konkrete	vurdering	af	 rådskaden	 fra	 foreningens	byggerådgiver,	afholder	udgiften	 til	
reparation	af	den	bærende	konstruktion.	

	
• Kvartalsrapport	fra	LEA	

	
LEA	 har	 oplyst,	 at	 foreningens	 budget	 overholdes,	 og	 at	 der	 pr.	 31.	 marts	 2019	 er	
forbrugt	239.406	kr.	af	det	samlede	vedligeholdelsesbudget	på	1.098.000	kr.		
	
Det	bemærkes,	at	bestyrelsen	har	godkendt	afholdelse	af	udgifter	ifm.	etablering	af	nye	
føringsveje	 ift.	 telefonkabler	 etc.	 via	 kælder/opgange,	 hvilket	medfører	 en	 forventet	
udgift	 i	 omegnen	 af	 ca.	 200.000	 kr.	 inkl.	 moms,	 ligesom	 bestyrelsen	 har	 godkendt	
renovering	 af	 samtlige	 opgange,	 som	 skal	 afholdes	 over	 to	 regnskabsår,	 hvorfor	 der	
allokereres	500.000	kr.	fra	det	nuværende	driftsbudget	for	2018/2019	til	budgettet	for	
2019/2020.	
	
Den	likvide	formue	udgør	pr.	31.	marts	2019	6.075.324	kr.	
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4. Status	på	igangværende	projekter	
	

	
A. Vinduesprojekt:	

	
Bestyrelsen	 fik	 ved	 den	 ekstraordinære	 generalforsamling	 den	 21.	 maj	 2019	
mandat	af	 foreningen	 til,	 at	hæve	byggebudgettet	 for	vinduesprojektet,	 således	at	
underfacaden	 renoveres	 i	 samme	 ombæring	 og	 bringes	 tilbage	 til	 original	 stand.	
Byggebudgettet	uden	udgift	til	 finansiering,	administration	mm.	inkl.	moms	udgør	
herefter	10.600.000	kr.	
	
Bestyrelsen	 har	 endvidere	 fået	 tilsagn	 fra	 Københavns	 Kommune	 om	 tilskud	 fra	
støjpuljen,	 hvilket	 medfører,	 at	 der	 gives	 tilskud	 på	 1/3	 af	 byggesummen	
vedrørende	hele	ÅGA	samt	KRÜ	5	og	AHL	6,	hvilket	svarer	til	ca.	1.000.000	kr.	
	
Entreprenøren	 har	 opmålt	 ejendommen	 og	 der	 vil	 i	 nærmeste	 fremtid	 blive	
fremsendt	en	detaljeret	tidsplan	for	projektet.	
	
Bestyrelsen	 vil	 i	 den	 kommende	 tid	 få	 indhentet	 den	 nødvendige	 forsikring	 til	
byggeriet	 samt	 få	 fastlagt	 den	 endelige	 finansieringsmodel	 med	 foreningens	
bankforbindelse.	
		
	

B. Opgangsprojekt:	
	
Bestyrelsen	har	 fået	malet	 to	prøvefelter	 i	AHL	2,	 ST.	med	henblik	på	at	 foretage	
endeligt	farvevalg	til	det	samtlige	opgange.	
	
Abildhauge	har	på	bestyrelsens	opfordring	 fremsent	 flere	 farveforslag	og	der	har	
været	 opmalet	 prøvefelter	 til	 at	 teste	 de	 enkelte	 farver.	 Bestyrelsen	 har	 på	
baggrund	 af	 dette	 truffet	 beslutning	 om,	 at	 alle	 opgange	 bliver	 malet	 i	 samme	
farver,	efter	nedenstående	anvisninger:	
	
Lofter	og	løb:	Brækket	hvid	
Overvægge:	NCS	1000	N	
Udvendige	vanger	og	træværk	rundt	om	døre:	NCS	1500	N	
Døre:	NCS	2000	N	
Indvendige	vanger	og	stødtrin:	NCS	4000	N	
Fenderliste:	NCS	4000	N	
Balustre:	NCS	4000	N	
Undervægge:	NCS	4020-R90B	
	
Bestyrelsen	 har	 endvidere	 besluttet,	 at	 samtlige	 opgange	 bliver	 malet	 i	 samme	
omgang	 og	 ikke	 over	 en	 flerårig	 periode	 som	 den	 daværende	 bestyrelsen	 havde	
lagt	 op	 til.	 Udgifterne	 til	 en	 samlet	 renovering	 af	 samtlige	 opgange	 afholdes	 af	
vedligeholdelsesbudgettet.	 Da	 projektet	 afholdes	 over	 to	 regnskabsår	 har	
bestyrelsen	 besluttet,	 at	 overføre/reservere	 500.000	 kr.	 af	 det	 nuværende	
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vedligeholdelsesbudget	 for	 2018/2019	 til	 vedligeholdelsesbudgettet	 for	
2019/2020.	
	
Projektet	 starter	op	efter	 sommerferien,	 og	når	entreprenøren	har	udarbejdet	 en	
endelig	tidsplan	bliver	denne	meldt	ud	til	samtlige	beboere.	

	
	

C. Terrasse	i	gård:	
	
Byggeriet	 er	 nu	 afsluttet,	 og	 bestyrelsen	 noterer	 sig,	 at	 projektet	 er	 gennemført	
inden	for	den	afsatte	budgetramme	og	med	et	tilfredsstillende	resultat.	

	
	
	

D. Renovering	og	lovliggørelse	af	el-forhold	i	gård:	
	
Projektet	er	fortsat	under	udførelse,	og	TDC	starter	op	i	uge	26.	I	forbindelse	med	
projektet	 har	 TDC	meddelt,	 at	 beplantningen	 op	 af	 facaden	 i	 gården	 skal	 fjernes	
inden	TDC	starter	op.	
	
Der	udestår	nu	alene	arbejde	i	opgangene	ved	KRÜ	3	og	5	samt	hele	ÅGA.	Derefter	
starter	 projektet	 op	 med	 at	 etablere	 de	 nødvendige	 føringsveje	 i	 kælderen.	
Projektet	forventes	afsluttet	efter	sommerferien.	
	
Renoveringen	 af	 el-forholdene	 medfører	 dog,	 at	 Egeføj	 samt	 øvrige	 slyngplanter	
der	er	på	facaden	i	gården	skal	fjernes.	Dette	vil	blive	iværksat	hurtigst	muligt.	

	
	

E. Altan	projekt:	
	

Bestyrelsen	afventer	fortsat	København	Kommunes	tilbagemelding	på	altan	
ansøgningen.	

	
	

	
5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

A. Nedlæggelse	af	radiator	i	køkken	
	

Bestyrelsen	har	undersøgt	reglerne	om	nedtagning	af	radiatorer	idet	en	beboer	har	
ønsket	at	fjerne	en	radiator	i	køkkenet.	Det	fremgår	af	bygningsreglementet,	at	man	
skal	kunne	 styre	og	kontrollere	opvarmningen	 i	de	enkelte	 rum,	men	der	er	 ikke	
decideret	krav	om,	at	der	skal	være	en	radiator	 i	alle	 rum.	Såfremt	beboeren	kan	
opfylde	bygningsreglementet	er	det	tilladt	at	fjerne	radiatoren.	
	

	
	



	 5	

B. Udsugningsanlæg	
	

Bestyrelsen	har	undersøgt	bygningsreglementet	fastslåer,	at	boliger	med	mekanisk	
ventilation	skal	køre	med	en	minimumsydelse.	
	
Bestyrelsen	 har	 derfor	 besluttet,	 at	 ventilationen	 kører	 hele	 året	 fra	 kl.	 06.00	 –	
22.00	uafhængigt	af	sommer/vinter	tid.	
	
Bestyrelsen	har	orienteret	den	beboer,	som	havde	fremsendt	spørgsmålet.	

	
C. Ny	vaskemaskine	til	fællesvaskeriet	

	
Viceværten	har	endnu	en	gang	taget	kontakt	til	Miele	med	henblik	på	installation	af	
den	 nye	 vaskemaskine	 som	 bestyrelsen	 tidligere	 har	 godkendt.	 Vaskemaskinen	
forventes	installeret	inden	for	nærmeste	fremtid.	

	
	

D. Dato	for	cykelaktion	
	
Det	her	ikke	været	muligt,	at	planlægge	en	cykelaktion	før	sommerferien,	idet	den	
bestilte	 ”markingstape”	 først	 kan	 leveres	 ultimo	 maj.	 Der	 vil	 blive	 planlagt	 en	
cykelaktion	efter	sommerferien,	hvor	alle	beboere	vil	blive	orienteret.	
	
Cykelaktionen	er	planlagt	til	at	blive	gennemført	i	perioden	mellem	uge	34-35.	

	
	
	

6. Nye	emner	til	drøftelse	
	

	
A. Vejledning	til	fremleje	

	
Bestyrelsen	har	udarbejdet	 en	vejledning	om	 fremleje	 så	den	enkelte	beboer	kan	
læse	 det	 fortolkningsgrundlag	 som	 bestyrelsen	 anvender	 ved	
godkendelse/afvisning	af	fremleje	anmodninger.	
	
Vejledningen	blev	godkendt	på	bestyrelsesmødet	og	vil	blive	lagt	på	hjemmesiden	
hurtigst	muligt.	

	
B. Gartner	i	gården	

	
Bestyrelsen	 indhenter	 tilbud	 fra	 en	 gartner	 med	 henblik	 på	 at	 gøre	 gården	
sommerklar	ift.	beskæring	samt	at	få	fjernet	Egeføj	og	slyngplanter	på	facaden,	idet	
renovering	af	el-forhold	i	gården	gør	det	påkrævet.	
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C. Reklame	godkendelse	ifm.	vinduesprojekt	
	
Bestyrelsen	 er	 blevet	 kontaktet	 af	 medievirksomheden	 Citrusmedia	 Aps	 som	
ønsker	at	sætte	et	stort	reklamebanner	op	på	hjørnet	af	ÅGA	og	AHL	i	hele	perioden	
under	udskiftning	af	vinduer	 i	 foreningen.	Bestyrelsen	er	blevet	 tilbudt	en	50	%/	
50%	 model	 i	 fordeling	 af	 indtægt	 i	 forbindelse	 med	 reklamen	 svarende	 til	 ca.	
500.000	 kr.	 Reklamen	 er	 udgiftsneutral	 for	 foreningen,	 idet	 alle	 udgifter	 til	
reklamen	og	opsætning/nedtagning	etc.	afholdes	af	Citrusmedia.	
	
Bestyrelsen	har	forhandlet	med	virksomheden	og	er	nået	frem	til	en	60	%	/	40	%	
fordeling,	således	at	foreningen	kan	forvente	en	indtægt	på	ca.	600.000	kr.,	såfremt	
aftalen	underskrives.	
	
Bestyrelsen	 afventer	 entreprenøren	 til	 vinduesprojektet	 for	 at	 få	 fastlagt,	 om	der	
anvendes	 stillads	 eller	 lift	 under	 udførelsen	 af	 arbejdet.	 Såfremt	 der	 anvendes	
stillads	til	projektet	vil	bestyrelsen	acceptere	tilbuddet.	

	
	
	

7. Eventuelt	
	

• Martin	 udtræder	 af	 bestyrelsen,	 idet	 han	 flytter	 pr.	 1.	 juni	 2019.	 Bestyrelsen	 vil	
sonderer	 mulighederne	 for	 nye	 bestyrelsesmedlemmer	 i	 forbindelse	 med	 næste	
generalforsamling.	Bestyrelsen	takker	Martin	for	hans	store	arbejde	i	bestyrelsen.	

	
• Bestyrelsen	er	blevet	bekendt	med,	at	en	beboer	har	haft	en	løs	hund	i	gården	flere	
gange.	 Bestyrelsen	 fremsender	 partshøring	 til	 beboeren	 mhp.	 at	 afklare	 om	
beboeren	 har	 hund.	 Såfremt	 beboeren	 holder/passer	 hund	 i	 lejligheden	 vil	
pågældende	blive	meddelt	en	advarsel.	

	
	


