
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 5. maj 2020, kl. 19.00-21.30  

Sted: Boligkontoret 

Deltagere: Thorkild, Martin, Sophie, Denis og Mette 

Samt: Line (driftsleder) 

Afbud: Tina (SWE) grundet sygdom 

Fraværende:  

 

Dagsorden  

1. Status fra SWE, Tina Hald 
o Skriftlig (økonomisk) generalforsamling 
o Ordinær generalforsamling til efteråret 
o Altanrunde III 
o Erhvervsleje i AB Skydebanen 
o Løbende sager 

 
2. Etablering af byttestation 

o Status 
 

3. Velkomstmappe 
o Status 

 
4. Boligkontoret v./Line 

o Mindre brand i / oprensning af vaskerummet 
o Altan i gård 8 
o Status og løbende sager 

 
5. Beboerhenvendelser 

o Henvendelse om at lave (Corona) underholdning i gårdene med støtte fra Vesterbro lokaludvalg 
 

6. Information fra dette møde til beboerne 
o Hvilke emner på hvilke platforme 

 
7. Eventuelt. 

o Næste bestyrelsesmøde, den 19/5 kl. 19.00-20.30. 
 
 
Ingen træffetid. 
 
 
 

Ad. 1 Status fra SWE, punkter gennemgået uden Tina Hald 

1.1 Skriftlig (økonomisk) generalforsamling: 

Som det fremgår af tidligere referat og opslag, så er det forbundet med en del besvær at udsætte beslutninger om 
foreningens økonomiske forhold – i lyset af, at det ikke er muligt at gennemføre en normal generalforsamling. 
Derfor har vi besluttet at gennemfore en ’skriftlig generalforsamling’, hvor andelshaverne kan tilkendegive deres stemme 
omkring årsregnskab 2019, budget 2020, fastsættelse af andelskroneværdien samt forhøjelse af boligafgiften. 
 
Den nye valuarvurdering af ejendommen, vil fremgå af årsregnskabet. Fortsat som en ’indre værdi’, da det fortsat er 
den offentlige vurdering der fastsætter andelskroneværdien, som vi igen i år foreslår holdes fast på kr. 31.500. 



 
Nye valuarvurdering, ligger helt i tråd med tidligere vurdering (’indre værdi’), og lyder nu på 846 mio. kr. 

1.2 Ordinær generalforsamling til efteråret: 

Samtidig er der selvfølgelig brug for at gennemføre en almindelig generalforsamling, når det atter er muligt, hvor vi 
kan tage alle de øvrige punkter. Vi forventer, at det bliver medio september måned. 

1.3 Altanrunde III: 

Vi har med glæde modtaget besked fra Københavns kommune om, at der er givet dispensation for niveaufri adgang 
ligesom der er foretaget lovliggørelse for altan med 2 døre. Slutregninger er for nyligt sendt ud til de 20 altanejere. 
Der henvises til seneste referat. 

1.4 Erhvervsleje i AB Skydebanen: 

Vi har modtaget ansøgninger til det ledige lejemål (butik) i nr. 30, stuen. Disse bliver behandlet på vores næste møde.  

1.5 Løbende sager: 

Udsat til senere møde. 
 

Ad. 2 Etablering af byttestation 

Vi har besluttet at udsætte vores videre overvejelser vedr. etablering af byttestation i vest. Vi vil i stedet sætte fokus på 
brugen af byttestationen i øst-gården. Ligesom vi på sigt vil prøve at kombinere det med etableringen af et rum, hvor 
det er muligt at arbejde med værktøj og gør-det-selv arbejde. 

Ad. 3 Velkomstmappe 

Så er den her – den nye velkomstmappe. Vi synes, den er blevet rigtig flot og er meget tilfredse med resultatet. 
Mappen er beregnet for nye beboere i gaden, men da den samtidig indeholder information om det meste, der er værd 
at vide om livet i foreningen, så er alle velkomne til at hente et eksemplar. Kontakt Line på boligkontoret. Vi annoncerer 
dette på hjemmesiden og på boligkontorets Facebook. 
 

Ad. 4 Boligkontoret v. Line 

4.1 Mindre brand i / oprensning af vaskerummet: 

Som det fremgår af opslag på hjemmesiden, så har vaskeriet været lukket nogle dage efter en mindre brand i en af 
tørretumblerne. Maskinerne er oprenset efter brug af pulverslukker, og vaskeriet kører igen. Vi har bestilt ny 
tørretumbler. Og skaden er anmeldt til forsikringen. 

4.2 Ny altan i gård 8: 

Der er sat stillads op i gård 8, da en beboer har valgt på egen hånd at etablere altan. Dette er, som andre 
byggeprojekter i lejligheder, tilladt, men kræver kommunens godkendelse og skal leve op til myndighedernes og 
foreningens krav. Da foreningen ikke stiller sikkerhed ved enkeltstående altan-byggeri, skal beboeren selv udrede 
finansieringen. 

4.3 Forespørgsel om ny facade hos Siciliansk Is: 

Siciliansk Is har rettet en forespørgsel om, hvorvidt det vil være muligt at etablere en foldedør ud mod gaden, da den 
direkte servering fra døren har vist sig at fungere godt. Vi giver tilladelse til, at butikken kan søge kommunens 
godkendelse. 

4.4 Status og løbende sager: 

4.4.1 Mur mod Istedgade 53 
Der henvises til tidligere referater. Bygherre ønsker, at vi prøver at finde en fælles løsning. Det er dog fortsat os der 
skal betale for isoleringen, hvilket er en betydelig ekstraudgift for foreningen, som vi er forpligtet til (fra byfornyelsen) 



at udrede. Vi har nogle ønsker til løsningen som skal sikre så ensartet et udtryk på gavlen som muligt, som vi prøver at 
få igennem. 
 

4.4.2 Rengøring med svanemærket rengøringsmidler 
Vi har nu modtaget en rapport fra GreyHeads, hvor evalueringen er, at det tager en smule mere tid – men standarden 
er den samme, og midlerne giver ingen negativ påvirkning. Mens der på bagtrapper indtil videre ikke vurderes at blive 
forbrugt mere tid. Samlet set giver det en begrænset merpris på trappevask, som vi bevilgede. 
 

4.4.3 Velux gennemgang 
Velux rådgiver kommer til gennemgang af tagvinduerne den 28.-29. maj. 
 

4.4.4 Afvanding fra altanerne 
Projektet, som blev stoppet grundet Corona-situationen, genoptages den 11. maj. Der er tale om udendørsarbejde. 
 

4.4.5 Lysninger 
Vi vurderer, efter den 10. maj, hvornår og hvordan projektet kan genoptages. Det er håndterbart, da det kun er én 
håndværker, der skal ind i lejligheden samtidig med at vi indskærper myndighedernes krav overfor entreprenør. De 
berørte beboere bliver varslet. 
 

Ad. 5 Beboerhenvendelser 

5.1 Henvendelse om at lave (Corona) underholdning i gårdene med støtte fra Vesterbro lokaludvalg: 

Beboer har rettet ønske om at underholde i den store gård (Øst) – med støtte fra Vesterbro lokaludvalg. Vi har sendt 
henvendelsen videre til gårdlaug Øst, da det ikke er noget, vi kan beslutte. Men vi vil – ligesom vi tidligere har 
tilkendegivet at vi gerne ser, at scenen bliver brugt mere – bakke op om initiativet. Vi kan se, at det skaber glæde og 
sammenhold, når der tages initiativ til musik, sang og fælles begivenheder. 

5.2 Henvendelse om etablering af nyt køkken: 

Sagen kræver ikke særlig godkendelse, da der er tale om almindeligt inventar. 

5.3 Henvendelse om udskiftning af gulv: 

Vi henviser til, at hvis et gulv fjernes, så skal det føres tilbage til oprindelige standard jævnfør bygningsreglementet. 

5.4 Klage over meget postyr og skader på opgang efter flytning: 

Vi beder Morten om at besigtige opgangen. 
 
Udover ovenstående har vi fået en tilkendegivelse fra en beboer omkring manglende svar fra Boligkontoret. Der har de 
seneste 2 måneder været et ekstraordinært pres på Lines funktion med mange ændringer her og hos 
samarbejdspartnere og med et stort antal beboerhenvendelser, da ekstra mange har været hjemme i denne periode. 
Langt de fleste har fået svar hurtigt, men der er nogle beboere, hvor svar er kommet sent. Samt i enkelte tilfælde er 
smuttet. Det beklager vi. Vi besluttede at evaluere vores sagsstyring for at se, om det kan optimeres. Det er fortsat 
målet, at alle beboerhenvendelser besvares hurtigt og hjælpsomt. 

Ad. 6 Information fra dette møde til beboerne 

Mette har sendt forslag om, hvordan vi kan understøtte vores kommunikations- og informationsindsats yderligere – oveni 
de tiltag vi har gjort siden nytår. Mette og Thorkild vil prøve at formulere et forslag til næste møde. 
 
Fra dette møde vil især indkaldelsen til skriftlig generalforsamling selvfølgelig fylde meget. 
 
Line laver opslag på hjemmesiden og boligkontorets Facebookside om de nye velkomstmapper. Med mulighed for, at 
beboere kan bestille et eksemplar. 
 
Live laver opslag på hjemmesiden om, at vi fremover benytter svanemærkede rengøringsmidler. 
 



Ad. 7 Eventuelt 

 
Vi har søgt om støtte til at etablere en hjertestarter i gaden. Ligesom vi arbejder med at få igangsat et hjerteløberteam. 
Vi afventer fortsat svar. 
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 19. maj kl. 19.00-21.00. 
 
 
 
Thorkild 
5. maj 2020 


