
	 1	

	
A/B	Aaen	

	
	

	
	

Referat	af	bestyrelsesmøde	den	18.	september	2019	
	
	

Til	stede:	Danni	
	
Fraværende:	Ivan,	Lars	og	Mie	
	
Mødet	begyndte:	kl.	19.00	
	
Mødet	sluttet:	kl.	20.00	
	
Referent:	Danni	
	
Næste	bestyrelsesmøde:	23.	oktober	2019	
	
	
1. Godkendelse	af	dagsorden	
	

Grundet	 fravær	 af	 tre	medlemmer	 grundet	 sygdom	 og	 udlandsrejse	 har	 bestyrelsen	
inden	mødet	 skriftligt	drøftet	de	 i	dagsordnen	nævnte	punkter.	Der	er	 således	 stemt	
via	e-mail	om	hvert	punkt.	Dagsordenen	er	endvidere	godkendt	via	e-mail.	

	
	
2. Godkendelse	af	referat	fra	seneste	bestyrelsesmøde	
	

Referatet	blev	godkendt.	
	
	
3. Beboerhenvendelser/eksterne	samarbejdspartnere	
	

A. Tilbud	på	adgangskontrol	til	opgange/bagtrapper/udgangsdøre	til	gården	
	
Bestyrelsen	besluttede	ved	seneste	møde,	at	fremsætte	forslag	til	den	kommende	
generalforsamling	om	elektronisk	adgangskontrol	til	foreningen.		
	
Bestyrelsen	har	til	brug	for	forslaget	fået	et	tilbud	på	adgangskontrol	af	mrk.	Salto	
lydende	 på	 ca.	 121.000	 kr.	 eksklusiv	 moms.	 Der	 er	 efterfølgende	 fremsendt	 et	
revideret	tilbud	pålydende	ca.	139.000	kr.	som	også	omfatter	elektronisk	adgang	af	
den	store	port.	
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For	 begge	 tilbud	 kommer	 en	 udgift	 på	 ca.	 5.000	 kr.	 om	 året	 eksklusiv	 moms	 i	
forbindelse	med	en	serviceaftale	for	løbende	vedligeholdelse	af	systemet.	
	
Bestyrelsen	 har	 endvidere	 modetaget	 et	 supplerende	 tilbud,	 som	 omhandler	
elektronisk	 adgangskontrol	 ved	 brug	 af	 en	 ”nøgleløsning”	 så	 beboeren	 selv	 kan	
vælge	om	man	også	ønsker	en	elektronisk	løsning	til	sin	egen	hoveddør.	
	
Tilbuddet	 på	 denne	 løsning	 lyder	 på	 ca.	 139.000	 kr.	 eksklusiv	 moms.	 Dertil	
kommer	et	årligt	gebyr	på	ca.	1.100	kr.	eksklusiv	moms	for	software	løsningen.	
	
Bestyrelsen	 ønsker	 fortsat	 at	 søge	 mandat	 på	 den	 kommende	 ordinære	
generalforsamling	 for	projektets	gennemførsel	med	en	budgetramme	på	150.000	
kr.	eksklusiv	moms.	Hvis	foreningen	stemmer	forslaget	igennem,	vil	opgaven	blive	
sendt	i	udbud	med	henblik	på	at	finde	den	bedste	pris.	
	
	

B. Børnecykler	i	cykelkælderen	
	
Beboeren	 har	 forespurgt	 om	 der	 ikke	 kunne	 opsættes	 nogle	 hyldeknægte	 som	
børnecyklerne	kunne	hænges	op	på	for	at	skaffe	mere	plads	i	kælderen.	
	
Bestyrelsen	 oplyste	 beboeren,	 at	 der	 vil	 blive	 gennemført	 en	 cykelaktion	 i	
september,	 hvor	 der	 vil	 ske	 oprydning	 i	 de	 mange	 ubrugte	 cykler	 i	 kælderen.	
Derudover	 blev	 beboeren	 oplyst,	 at	 bestyrelsen	 til	 den	 kommende	
generalforsamling	 stiller	 forslag	 om,	 at	 der	 gives	 mandat	 til	 renovering	 af	
cykelkælderen,	hvor	bl.a.	opbevaring	og	belysning	er	en	del	af	projektet.	Forslaget	
fra	 beboeren	 vil	 i	 den	 forbindelse	 indgå	 i	 overvejelserne	 om	 indretningen	 af	
cykelkælderen.	

	
C. Forhåndsgodkendelse	af	udlejning	af	værelse	

	
Beboeren	 har	 forespurgt	 om	 bestyrelsen	 vil	 forhåndsgodkende	 en	 kontrakt	 til	
udlejning	af	et	værelse	i	lejligheden.	
	
Det	fremgår	af	foreningens	vedtægt	§	9,	stk.	2,	at	en	beboere	kan	udleje	et	enkelt	
værelse	 i	 sin	 lejlighed,	 og	 at	 det	 i	 alle	 tilfælde	 skal	 anmeldes	 til	 bestyrelsen.	
Bestyrelsen	skal	dermed	ikke	godkende	kontrakten	men	alene	underrettes	når	en	
beboer	udlejer	et	enkelt	værelse,	herunder	modtage	oplysninger	på	den	nye	lejer	
(navn,	cpr,	e-mail,	tlf.	nr.)	
	
Bestyrelsen	har	noteret	sig,	at	beboeren	har	anført	en	leje	på	4.500	kr.	pr.	måned	
for	et	værelse	på	9,8	kvm2.	Det	er	bestyrelsens	opfattelse,	at	lejeniveauet	vil	blive	
underkendt	 i	 huslejenævnet	 såfremt	 en	 lejer	 måtte	 indbringe	 dette	 for	
huslejenævnet.	Bestyrelsen	har	ikke	mandat	i	foreningens	vedtægter	til	at	regulere	
en	evt.	pris	 for	udlejning	af	enkeltværelse	men	har	gjort	beboere	opmærksom	på	
opfattelsen.	
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Bestyrelsen	har	 endvidere	 gjort	 beboeren	opmærksom	på,	 at	 udlejning	 af	 enkelt	
værelse	kræver	at	lejligheden	stadig	er	beboet	af	andelshaveren,	idet	der	ellers	vil	
være	 tale	 om	 en	 fremleje	 situation,	 som	 kræver	 bestyrelsens	 godkendelse	 samt	
overholdelse	af	foreningens	fremleje	regler.	

	
D. Gebyr	på	vurdering	af	lejlighed	

	
Beboeren	 har	 forespurgt	 om	 det	 er	 korrekt	 at	 foreningen	 tager	 et	 gebyr	 i	
forbindelse	 med	 vurdering	 af	 en	 andelslejlighed	 som	 skal	 sælges.	 Beboeren	 har	
fået	en	regning	for	foreningens	faste	vurderingsmand	pålydende	1.290	kr.,	men	er	
blevet	opkrævet	2.500	kr.	af	LEA.	
	
LEA	har	oplyst	beboeren,	at	det	er	foreningen	som	tager	et	gebyr.	
	
Bestyrelsen	kan	 ikke	med	sikkerhed	redegøre	 for	det	pågældende	gebyr,	hvorfor	
LEA	er	blevet	forespurgt	om	nærmere	detaljer	for	gebyret.	Såfremt	der	er	tale	om	
en	fejl,	har	bestyrelsen	anmodet	LEA	om	at	tilbagebetale	differencen	til	beboeren.	
	

E. Tilbud	på	renovering	af	underfacade	i	gården	
	
Bestyrelsen	 ønsker	 til	 den	 kommende	 generalforsamling	 at	 søge	 mandat	 til	 at	
renovere	 underfacaden	 i	 gården.	 Der	 ses	 store	 skader	 på	 gesimsbåndet	 mellem	
over	og	underfacade	og	der	er	pudsskader	og	løs	puds	på	underfacaden,	desuden	
er	der	en	del	skader	på	sålbænke.	
	
Til	 brug	 for	 dette	 er	 der	 indhentet	 tilbud	 for	 to	 byggerådgivere,	 Abildhauge	 og	
Promana.	
	
Abildhauge	har	fremsendt	tilbud	med	følgende	løsning	og	budget:	
	
Underfacaden	 afrenses,	 og	 der	 udføres	 puds	 reparationer,	 efterfuldt	 af	 en	
overfladebehandling.	 Underfacaden	 behandles	 i	 en	 varm	 gul	 farve	 som	
eksisterende,	da	denne	farve	vurderes	at	bibringe	gården	en	varm	atmosfære.	
	
Gesimsbåndet	 mellem	 over	 og	 underfacade	 afrenses	 og	 udbedres.	 Hele	
gesimsbåndet	afsluttes	med	en	vandtætningsmørtel.	
	
Da	der	er	ikke	er	foretaget	en	screening	af	overfladerne	af	den	eksisterende	maling	
af	underfacaden	eksisterende	vinduer	for	bly,	og	pcb	i	eksisterende	fuger	er	en	evt.	
miljøsanering	 ikke	 indeholdt	 i	 budgetterne.	 Inden	 projekteringen	 opstarter	 skal	
der	udføres	en	screening	for	pcb	og	bly.	
	
Murerarbejder	–	underfacade	
Hedvandsafrensning	af	underfacade,	inkl.	vægge	i	kældernedgang	
Pudsreparationer	
Udbedring	af	sætningsrevner	
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Malebehandling	af	underfacade		
	

Del	total	495.000	kr.	eks.	moms.	
	
Nedbankning	af	overside	af	gesimsbånd	
Reparationer	af	revner	i	gesims	
Pudsning	af	gesimsoverside	
Vandtætning	af	gesimsoverside		
Del	total	490.000	kr.	eks.	moms.	
	
Udskiftning	af	sålbænke		
	
Del	total	80.000	kr.	eks.	moms.	
	
Etablering	af	byggeplads	
Drift	af	byggeplads	
De-	og	genmontering	af	lamper	
Beskæring	af	buske		
	
Del	total	180.000	kr.	eks.	moms.	
	
Stillads/lift	
Leje	af	stillads	
Op	og	nedtagning	af	stillads	
Inddækning	af	stillads	i	plast		
	
Del	total	275.000	kr.	eks.	moms.	
	
I	alt	håndværkerudgifter:	 	 	 	 1.520.000	
Afsat	til	uforudsete	udgifter:		 	 	 			150.000	
Rådgiverhonor	7,2%	 	 	 	 			120.000	
Byggebudget	uden	udgift	til	finansiering,	adm.	mm.	excl.	moms		 1.790.000	
	
Byggebudget	 uden	 udgift	 til	 finansiering,	 administration	 mm.	 inkl.	 25%	 moms	
2.237.500	
	
Da	der	endnu	ikke	er	udført	en	screening	for	bly/pcb	i	malingen	af	underfacaden,	
og	der	ikke	er	foretaget	en	prøveafrensning	af	malingen	er	det	desværre	muligt	at	
maling	på	underfacaden	skal	fjernes	med	en	kemiafrensning,	det	vurderes	at	koste	
ca.	 400.000	 kr.	 Dette	 beløb	 skal	 derfor	 tillægges	 ovenstående	 budget,	 hvilket	 vil	
bringe	byggebudgettet	uden	udgift	til	finansiering,	administration	mm.	inkl.	25	%	
moms	op	på	2.826.250	kr.	
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Promana	har	fremsendt	tilbud	med	følgende	løsning	og	budget:	
	
Revner	 i	 bærende	 murværk	 armeres,	 skader	 i	 facader	 og	 gesimser	 repareres.	
Underfacader	 anbefales	 renset	 for	 eksisterende	 overflader	 og	 pudset	 op	 i	
saneringspuds,	så	fremtidig	fugtvandring	igennem	væggen	ikke	skader	pudslaget.	
Forberedelse	 af	 byggepladsen	 i	 form	 af	 fjernelse	 af	 beplantning,	 de-	 og	
genmontering	 af	 lamper	mv.	 er	 inkluderet	 i	 overslaget.	 Foreningen	 bør	 overveje	
omlægning	af	eksisterende	el	ledninger.	
	
Som	option,	anbefales	underfacaden	forsynet	med	kemisk	vandret	fugtspærre	som	
f.	eks.	Vandex	system.	Optionen	er	ikke	medtaget	i	nedenstående	overslag.	
	
Reparation	af	underfacader	inkl.	gesimse		 	 	1.200.000	
Stillads/lift		 	 	 	 	 				150.000	
Byggeplads	inkl.	iht.	BSB		 	 	 	 						40.000	
Udgifter	til	miljø-	og	sikkerhedsarbejde	iht.	BSB	og	PSS		 								5.000	
Entreprisesum	underfacader	eks.	moms.		 	 1.395.000	
Uforudsigelige	udgifter	(10	%)		 	 	 				111.600	
Byggerådgivning	8	%		 	 	 	 				120.528	
Administration	2	%	af	entreprisesum,	anslået		 	 						27.900	
All	risk	forsikring,	anslået		 	 	 	 						10.000	
Budgetoverslag	eks.	moms		 	 	 1.665.028	
Budgetoverslag	inkl.	moms		 	 	 2.081.285	
	
Promana	 har	 supplerende	 oplyst,	 at	 såfremt	 Vandex	 Systemet	 tilvælges	 koster	
selve	Vandex	systemet	ca.	170.000	eks.	moms,	hvilket	vil	bringe	budgetoverslaget	
inkl.	moms	op	på	2.355.640	kr.	
	
Bestyrelsen	 besluttede	 at	 søge	 mandat	 til	 projektet	 på	 den	 kommende	
generalforsamling	 med	 en	 budgetramme	 på	 2.900.000	 kr.	 uden	 udgift	 til	
finansiering,	 administration	 mm.	 men	 inkl.	 25	 %	 moms.	 Dermed	 vil	 foreningen	
have	 givet	 mandat	 til	 ”worst	 case	 scenario	 løsningen”,	 hvilket	 ikke	 formodes	 at	
blive	aktuel.	Valg	af	endelig	 leverandør	som	byggerådgiver	afventer	om	projektet	
stemmes	igennem	på	den	ordinære	generalforsamling.	Bestyrelsen	vil	i	forbindelse	
med	forslaget	ligge	op	til,	at	finansieringen	sker	via	foreningens	opsparede	midler.	

	
4. Status	på	igangværende	projekter	
	

	
A. Vinduesprojekt	

	
Der	 bliver	 løbende	 indberettet	 fejl/mangler	 til	 foreningens	 byggerådgiver	 som	
drøfter	dem	med	entreprenøren.	
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Der	er	udarbejdet	revideret	 tidsplan	som	er	 lagt	på	hjemmesiden,	 ligesom	den	er	
rundsendt/uddelt	til	samtlige	beboere.	Projektet	skrider	frem	i	overensstemmelse	
med	den	nye	tidsplan.	
	
Når	 de	 sidste	 farveprøver	 er	malet	 op	 på	 facaden,	 vil	 bestyrelsen	 i	 samråd	med	
vores	arkitekt	og	byggerådgiver	beslutte	farvevalg.	Der	skal	tages	endelig	stilling	til	
farvevalget	i	ultimo	september.	

	
	

B. Opgangsprojekt	
	
Opstartsdatoen	for	projektet	er	rykket	til	primo	november	grundet	bestyrelsen	
forslag	om	udvidelse	af	renoveringen	af	el-forhold.	Dermed	kan	el-arbejdet	udføres	
samtidig	med	renovering	af	opgangene.	
	
I	 forbindelse	med	 afslibningen	 af	 alle	 dørkarme	 er	 det	 blevet	 anbefalet	 af	 såvel	
foreningens	 faste	 elektriker	 og	 entreprenøren	 der	 skal	 forestå	 renoveringen	 af	
opgangene,	at	alle	de	gamle	uvirksomme	”ringeklokke	tryk”	fjernes	permanent,	så	
karme	 etc.	 kan	 afrenses	 og	 spartles.	 Dermed	 opnår	 foreningen	 det	 flotteste	
resultat,	ligesom	inaktive	elinstallationer	altid	bør	nedtages.	
	
Bestyrelsen	 besluttede,	 at	 alle	 beboere	 informeres	 om	 nedtagning	 af	 de	 gamle	
”ringeklokke	 tryk”,	 så	de	beboere	 som	stadig	har	en	aktiv	 ringeklokke	ved	deres	
hoveddør	kan	få	genmonteret	denne	efter	renoveringens	afslutning.	

	
	

C. Altan	projekt:	
	

Københavns	Kommune	har	meddelt	byggetilladelse	til	projektet,	hvorfor	projektet	
nu	kan	komme	videre.	Der	skal	nu	 foretages	undersøgelser	af	 lysforhold,	 ligesom	
der	skal	laves	statiske	beregninger.	

	
	

	
5. Opfølgning	af	emner	fra	sidste	bestyrelsesmøde	
	

A. Cykelrydning	–	22.	September	2019	(markering	af	cykler)	
	
Der	 er	 udarbejdet	 plakater	 til	 cykelrydningen,	 som	 bliver	 sat	 op	 i	 alle	
opgange/bagtrapper/porte.	Alle	beboere	som	er	tilmeldt	digital	kommunikation	vil	
ligeledes	modtage	informationen	på	e-mail.	

	
	

6. Nye	emner	til	drøftelse	
	

Ingen	
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7. Eventuelt	
	

Ingen	
	

	
	


