
Bestyrelsesmøde onsdag 6. december 2017 kl. 18:00 

Deltager: Ole, Freddy, Claus, Eva, Lars og Lone. 

Fraværende: Maria. 

Referat 

0.0 Godkendelse af forrige referat 

Referat fra sidste møde 
Godkendt skal lægges på hjemmesiden 
 

1.0 Regnskab og økonomi   

Regnskab  
Godkendt 
1.11.2017: Lone bad om, at vi fremover afsætter tid til at gennemgå månedens regnskab/kassekladde. 
Flytteopgørelse 

             Pt. ingen 
Restanceliste  
Pt. kr. 0,00 

             Opsigelse 
             1-21-95 Christiansmindevej 20,1.tv 
             1-21-29 Christiansmindevej 6,3.tv  
             Budget 

Afventer årsregnskab 
 

2.0 Nye vedligeholdelses- el. projektsager 

  YouSee/TDC 

                       Afventer Lars 
 1.11.2017: Lars foretager gennemgang af aftaler hos YouSee/TDC 
 Halvtag til barnevogne  
 Iværksat. Det sikres, at der tilføjes mulighed for at låse barne- og klapvogne fast 
 1.11.2017: Halvtag til barne- og klapvogne i gården ved tørreplads Fanøgade 
 Parkering af ladcykler  
 Afventer at toiletvognen fjernes i gården ved Fanøgade.  
 1.11.2017: Der markeres et område til ladcykler i hver gård 
 Lyskasser ved butikslejemål  
 Afventer frostfrit vejr. Claus har undersøgt en løsning på ventilation 
 1.11.2017: Lyskasserne på de tre butikslejemåls facader lukkes for at forebygge skader 
 Willis Tryghedsgennemgang  
 Gennemført uden foruroligende resultat. Rørgennemføringshuller udbedres mhp brandsikring. 
 1.11.2017: Claus bestiller gennemgang af potentielle forsikringsskader og risici, est. 10.000 kr. +moms 
 Håndværkererklæring  

Claus sikrer, at alle relevante håndværkere underskriver erklæring om autorisation til ’varmt arbejde’, 
dvs. opgaver der kan udløse brandrisiko. Håndværkerne bærer ansvaret for at sikre egne procedurer. 

 Ydermure ved C18 og C20   
Claus sørger for, at der udbedres efter fund af insektangreb. Afventer frostfrit vejr 

3.0 Status vedr. kørende vedligeholdelses- el. projektsager 

 Varme 

 Afventer AAB-administration  

 1.11.2017: Claus undersøger løsninger via AAB-administration  

 4.10.2017: Det undersøges om der er en bedre løsning end Brunata 

  

  



 Nedlæggelse af tagvinduer 

                   Tilbud indhentet på ca. 430.000 kr., så vi afventer DV-møde 11/12. Alternativt udskiftes ad hoc som nu 
 1.11.2017: Afventer pris 
 4.10.2017: Lars indhenter tilbud 

Trappelys 
Afventer i flg. tidsplan 
1.11.2017: Claus orienterede om lampetype der kan ramme både funktion, pris og æstetik 
4.10.2017 Prøveopgang laves primo 2018 
Udsugning 
Servicekontrakt på 12.000 kr/år. Indstillingen reguleret mhp. tilstrækkelig effekt til lavere el-udgift 
1.11.2017: Claus afventer pris på servicekontrakt 
17.10.04 Ingen tilbagemelding nyt firma findes 
17.09-04 Afventer kontrakt 
17.08.01 Eftersyn samt tilbud på servicekontrakt indhentes 
17.06.13 Afventer tilbagemelding fra Sune 
17.05.02 Afventer tilbagemelding fra Sune 
Sune undersøger om der findes en servicekontrakt, samt seneste service besøg  
Toiletrenovering. 
Forventes færdig som planlagt 
1.11.2017: Forventes færdig til tiden, dvs. uge 51  
17.10.04 Forventes færdig til tiden 
17.09.04 Forventes færdig til tiden 
17.08.01 projektet kører, dog ikke uden problemer som der følges op på 
Prøve toilet færdigt 
Info møde for de berørte beboer torsdag 15.06. 2017 
Der bestilles en bade/toiletvogn 
Maling af hovedtrapper 
Afventer tidsplan. Farvevalg mv. kan evt. undersøges via www.bygningsarv.dk eller hos farvehandler 
4.10.2017 Prøveopgang laves primo 2018 
Udgang fra haverne 
Eva afventer nu, at Alex fra AAB-Administration udfylder mangellisten til Københavns Kommune  
1.11.2017: Eva afventer tilbagemelding fra AAB-Administration 
17.10.04 Eva orienterede om status 
17.09.04 Afventer svar fra Københavns kommune 
17.08.01 Afventer svar fra Københavns Kommune 
17.06.13 Afventer svar fra Københavns Kommune 
17.05.02 Afventer svar fra Københavns Kommune 
17.04.04 Venter på svar fra Københavns Kommune 
17.01.10 Eva orienterede om status 
1612.06 Projektet kører ingen udgifter for afdelingen 
16.10.04 Møde afholdt, opdatering på næste bestyrelsesmøde 
Der afholdes møde i den kommende uge 
Flækket mur ”Strynøgade”. 
Betalt og afsluttet. Claus/Lars opsøger AAB-Administration pga. tvivl om den leverede kvalitet. Der 
afventes desuden adgang til ét lejemål mhp. afslutning af det indvendige arbejde. 
1.11.2017: Reparation af lejligheder indvendigt er i gang 
17.10.04 Stadig mange mangler, betaling tilbageholdes af AAB 
17.09.04 Stadig mange mangler som Niras er ansvarlig for, reparation af indvendige skader 
igangsættes i henhold til instruktioner fra AAB 
17.08.01 Der er stadig utrolig mange problemer med Niras og projektet, store skader inde i 
lejlighederne på alle etager i Strynøgade synes af AAB. 
17.06.13 Der er adskillige problemer som der skal løses, tages op på byggemødet 22-06.2017 
17.04.04 Reparation er endelig startet 
17.03.06 opstart medio marts 
17.01.10 Opstart når frostfrit 
16.12.06 Opstart når det forventes at der er frostfrit primo 2017 
16.10.04 hvis der ikke kommer en løsning i næste uge udskiftes Niras, der følges op ultimo oktober 
Håber at kunne give besked på afdelingsmødet 



  
 Håndværkertoilet under C12 males  
 Claus sørger for at iværksætte, når håndværkernes lån af lokalet afsluttes i uge 51. 

4.0 Nye beboersager 
Bilag 
Fortroligt 

   

5.0 Status vedr. kørende beboersager  

Bilag 
Fortroligt 

 
6.0 Emner vedr. administrationen og kurser 
                         Fællesmøde Østerbro Netværk 
                         Næste møde mandag 22 januar 2018 kl. 18.30, afholdes hos os 
                        Bramsnæs Legat 
 Lars sørger for opslag til opgangene, så interesserede beboere kan søge legatet. 
                         Effektiviseringsmøde med controller fra AAB-Administrationen 
 Claus foreslår mødedato til AAB-Administrationen: Onsdag 3/1-2018 kl. 17.30-18.30 i Afd. 21 
                         Docunote/ESDH-kursus. Obligatorisk for bestyrelsesmedlemmer 
 Claus foreslår kursusdato til AAB-Administrationen: Torsdag 11/1-2018 kl. 17.30-20.30 i Afd. 21 
 

7.0 Beboerengagement 
Haveudvalg 

 Afventer:  
 1.11.2017: Lone orienterer haveudvalg om flg. beslutninger: 
 Haveskur med redskaber: Det grå skur i lille gård udstyres med lås til generel beboeradgang 
 Kælderrum til haveudvalg i store gård:  Etableres, lokale er defineret, Claus ordner formalia  
 Kælderrum til haveudvalg i lille gård: Etableres, Lars finder egnet lokale i stedet for S-cykelkælder  
 Tiltag iværksættes vedr. gårdens hække og bede, samt for afhentning af ekstra haveaffald 
 Information fra bestyrelse til haveudvalg om projektaktiviteter i gården 
 Beboer-værksted jf. 4.10.2017-oplæg  
 Afventer afslutning på håndværkernes lån af lokalet. 
 1.11.2017: Et fælles ’cykel-og kreativt værksted’ etableres i cykelværkstedet ved C12 i starten af 2018 
 

8.0 Eventuelt    

Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag 3. januar kl. 18.30 (efter controller-møde samme dag kl. 17.30-18.30)  
Kommunikation  
Afventer: 
1.11.2017: Claus iværksætter en velkomstmappe for afdelingen via AAB-Administration 
1.11.2017: I januar fastlægges et ’Afdelings-nyt’ med omdeling feb., juni, okt. med fælles bidrag. Lars 
er tovholder 
Ejendomsfunktionær 
Generel info og opgaver diskuteret 
1.11.2017: Claus forventningsafstemmer pr. 2. november med Jesper vedr. aktuelle og faste opgaver  
 
 
Referent:    Lone 


