
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 19.00-21.30  

Sted: Boligkontoret 

Deltagere: Thorkild, Martin, Denis og Mette 

Samt: Tina (SWE), Birgit (SWE, bogholder), Anette (revisor) samt Line (boligkontor) 

Afbud:  

Fraværende: Sophie (fra kl. 20) 

 

Dagsorden  

Kl. 19.00 – 20.00 
1. Forberede årsregnskab og budget 
2. Indkalde til ordinær generalforsamling 
3. Status fra SWE, Tina Hald 

o Langtidsbudget 
o Løbende sager 

 
Kl. 20.00 – 21.30 

4. Etablering af byttestation 
o Status 

5. Afvanding fra altaner 
6. Afslutning af facade- og vinduesprojektet 

o Mangelarbejder 
7. Boligkontoret v./Line 

o Ekstra rengøring grundet coronavirus 
o Velkomstmappe 
o Status og løbende sager 

8. Beboerhenvendelser 
o Henvendelse om muligheden for at skifte net-udbyder (Parknet) 

 
9. Information fra dette møde til beboerne 

o Hvilke emner på hvilke platforme 
10. Eventuelt. 

o Næste bestyrelsesmøde, den 23/3 kl. 19.30-21.00. Bemærk – det er en mandag. 
o 23/3 kl. 19.00 – 19.30 er der træffetid. Bemærk – det er en mandag. 

 
 
Ingen træffetid. 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1 Forberede årsregnskab og budget 

Årets resultat er generelt positivt, da vi på stort set alle væsentlige poster er på eller under budget. Det er lykkedes, 
som vi har sat os for, at optimere driften, så vi har sparet penge på de fleste driftsposter, det løbende vedligehold og 
serviceaftaler. Samtidig skal det bemærkes, at der er mindre projekter, vi ikke har nået at gennemføre. 
 
Revisor gennemgik årsrapporten som stort set er færdig til fremlæggelse på generalforsamlingen. Ligesom bogholder 
fik input til det kommende års budget. 
 



Da vi har sparet en del penge på driften af vaskeriet, kan det overvejes om prisen for vask skal sættes ned. 
 
Salg af lejelejlighed har bidraget positivt til egenkapitalen. 
 

Ad. 2 Indkalde til ordinær generalforsamling 

Da uKirken desværre var optaget, har vi i år flyttet generalforsamlingen til SOHO’s lokaler i Kødbyen, Flæsketorvet 68. 
Indkaldelsen er på vej ud og følger den vedtægtsbestemte dagsorden. I år har vi dog tilføjet et ekstra punkt, hvor vi 
kort vil orientere om den særlige situation vi og andre andelsboligforeninger befinder sig i grundet den nye lejeboliglov, 
som har påvirket markedet markant. 
 
Både Denis og Mette modtager genvalg. 
 
Som tidligere anført har vi besluttet at genfremsætte forslaget vedr. salg af loftarealer. 
 

Ad. 3 Status fra SWE, Tina Hald 

3.1 Langtidsbudget: 

René (SWE) har stort set færdiggjort arbejdet med langtidsbudgettet, som præsenteres på generalforsamlingen. Da vi 
kun har foretaget justeringer af vores vedligeholdelsesplan, tegnes det samme billede som sidste år. Vi har som forening 
en stærk økonomi, som skaber den fornødne likviditet set over hele perioden. Der vil være 2-3 år, hvor det dog fordrer 
en øget låneoptagning eller lignende, hvilket i øvrigt ikke udgør nogen særlig risiko, da vores belåningsgrad er lille. 

3.2 Løbende sager: 

Vi skal rette på hjemmesiden, at det nu er SWE, der håndterer fremleje. 
Tina foretager statistik på salgspriserne af lejligheder i foreningen, som vi fremlægger på generalforsamlingen. 
 

Ad. 4 Etablering af byttestation 

Vi har, som tidligere redegjort for, et ønske om fælles byttestation i gårdlaug Vest. Vi arbejder på sagen. 
 

Ad. 5 Afvanding fra altaner 

HLK arbejder godt med sagen og projektet forløber som planlagt. 
 

Ad. 6 Afslutning af facade- og vinduesprojektet 

Arbejdet med lysninger forløber efter planen. Første 2 lejligheder er godkendt og helt afsluttet. På dette grundlag er 
udarbejdet tjekliste, som anvendes i det videre forløb. 
 
Efter arbejdet med dilatationsfugerne er nogle af murstenene blevet beskadiget. Disse udskiftes nu. 
 

Ad. 7 Boligkontoret v. Line 

7.1 Ekstra rengøring grundet coronavirus: 

Vi har aftalt med GreyHeads, at de foretager ekstra afspritning af panelerne på vaskeriet / vaskemaskinerne hver 
morgen, mens Morten gør det en ekstra gang om eftermiddagen. 

7.2 Velkomstmappe: 

Vi glæder os til at præsentere vores nye velkomstmappe, da vi synes resultatet er blevet vellykket. Vi håber at have 
den klar til generalforsamlingen. 



7.3 Status og løbende sager: 

7.3.1 Istedgade 53 
Istedgade 53 er ved at bygge opad. Det betyder at vi skal bekoste at fjerne en del af den ekstraisolering, vi i sin tid har 
etableret. Dette fremgår af gammel aftale. Vi forventer ikke, at det bliver dyrt. 
 

7.3.2 Gelænder på bagtrappe 
Beboer i opgang 9 forespørger om vedkommende for egen regning kan sætte et ekstra gelænder op med henvisning 
til at være dårligt gående. Det godkender vi. 
 

7.3.3 Væggelus 
Der er mistanke om nyt tilfælde af væggelus i opgang 20. Desværre. 
 

7.3.4 Valuar 
Valuaren kommer i morgen, onsdag for at besigtige diverse lejligheder. 
 

Ad. 8 Beboerhenvendelser 

8.1 Henvendelse om muligheden for at skifte net-udbyder (Parknet): 

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer, der oplever ustabil netværksforbindelse og derfor spørger, om vi vil 
overveje at skifte Parknet ud med anden udbyder. Vi anerkender fuldt ud, at det er frustrerende at den slags 
problemer opstår. Samtidig skal det siges, at de fleste udbydere vil have vanskeligheder med at håndtere den type 
angreb, som Parknet har været udsat for.  
 
Det er ikke en holdbar situation i længden, og det er naturligvis også muligt at skifte udbyder. Det et dog hverken gratis 
eller uden indsats at skifte, og derfor er det bestyrelsens holdning, at vi bør se tiden lidt an. Bliver det ikke snart bedre, 
vil det være naturligt, at se sig om efter en alternativ leverandør. Der er nogle af problemerne, som knytter sig Parknets 
leverance, og nogle der knytter sig til (de trådløse) netværk i lejlighederne. Vurderingen er, at Parknets leverance er ret 
velfungerende, når de ikke lige er ramt af de store nedbrud. Forbindelsen er målt til omkring 500 Mbps og det er 
sjældent, at den ryger under 100 Mbps. Parknet, eller for den sags skyld en hvilken som helst anden udbyder, vil aldrig 
kunne gøre noget ved de problemer, som skyldes udfordringer med wi-fi. 
 
Da vi følger sagen tæt, vil vi fortsat meget gerne høre om det, når beboere oplever problemer. Ligesom vi opfordrer til 
at kontakte Parknet eller evt. Line på boligkontoret, hvis der atter er nedbrud. 
 

Ad. 9 Information fra dette møde til beboerne 

På hjemmesiden og Facebook er der netop nu nyheder om 2 forsøgsordninger: 
- Forsøg med små pap-containere i gård 2 og gård 7 
- Forsøg med miljøvenlig rengøring. 

 
Ligesom vi netop har lavet nye opslag til opslagstavlerne. 
Der er også hængt invitationer op til det næste beboerarrangement om Urban Gardening. 
 
Fra dette møde har vi et oplagt fokus, nemlig: 

- Indkalde til generalforsamlingen. 
- Invitere til informationsmøde – via hjemmeside samt som nyhedsbrev. 

 
Derudover laver vi opslag på FB, at vi gør ekstra rent på vaskeriet – ved at spritte paneler af. 
Ligesom vi om nogle dage vil lave opslag på FB, der refererer til dette referat omkring Parknet. 
 
Den nye velkomstmappe, som er ved at blive udarbejdet, er beregnet til nye beboere, men tilbydes alle som er 
interesseret.  
Den vil endvidere være tilgængelig på hjemmesiden. 
 



Ad. 10 Eventuelt 

Søren, vores medhjælper i gårde og på gaden, fylder 60 i dag. Stort tillykke herfra samt stor tak for indsatsen. 
 
Vi har søgt om støtte til at opsætte en hjertestarter i gaden. Ligesom vi arbejder med at få igangsat et hjerteløberteam. 
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 23. marts kl. 19.30-21.00. Bemærk – det er en mandag. 
Samme aften, den 23. marts kl. 19.00 – 19.30, er der træffetid. Bemærk – det er en mandag. 
 
 
 
Thorkild 
15. marts 2020 


