
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 9. november 2022, kl. 19.00-21.00  

Sted: Beboerlokalet 

Deltagere: Thorkild, Martin, Rikke, Mads og Denis 

Samt: Line (driftsleder) 

Afbud:  

Fraværende:  

Dagsorden  

1. Beboerhenvendelser 
o Opfølgning på aktuelle sager 
o Henvendelse vedr. handicapvenlig bolig 
o Godkendelse af delvis fremleje hos Lea Boelskifte 
o Henvendelse fra festudvalget vedr. lystændingsfest 
o Henvendelse vedr. lugtgener fra kloak 
o Opfølgning på lugtgener ved frisørsalon 

 
2. ”Kigge-adgang” til Nykredit netbank 

o Opfølgning på drøftelse vedr. SWAP-lån 
 

3. Digital underskrift af fakturaer 
 

4. Oprydning på lofter og kælderrum 
 

5. Status på vedligehold 
o Nye ventilationsmaskiner 
o Nyt tagpap i Vest 
o VVS-projekt vedr. brugsvandsinstallation 
o Rottespærre 
o Dørlukkere 

 
6. Boligkontoret v./Line 

o Cykeloprydning 
o Køb af mødebord 
o Status og løbende sager 

 
7. Eventuelt 

o Næste møde er torsdag den 24. november kl. 19.00. 
 



Ad. 1 Beboerhenvendelser 

1.1 Aktuelle sager: 

Rikke har fulgt op på to klager, der vedrører støj. Den ene grundet lavfrekvent støj / ”summen” fra overbos 
vaskemaskine samt musikinstrumenter. Den anden grundet gentagne, larmende fester. Vi er i kontakt med 
parterne og der er lavet aftaler om det videre forløb. 

1.2 Henvendelse vedr. handicapvenlig bolig: 

Bestyrelsen har modtaget forespørgsel om muligheden for at indrette en nuværende butik (erhvervsleje) til 
en handicapvenlig andelslejlighed. Det er vores opfattelse, at det er en generalforsamlingsbeslutning. Vi 
undersøger samtidig om der kan gives dispensation til midlertidig lejebolig. 

1.3 Godkendelse af delvis fremleje hos Lea Boelskifte: 

Jævnfør tidligere referat godkender bestyrelsen hermed, at fotograf Lea Boelskifte delvist fremlejer til BIBS 
Danmark, som sælger babyudstyr. 

1.4 Henvendelse fra festudvalget: 

Festudvalget har besluttet at ændre lystændingsfesten i år, så der ikke hænges lyskæder op i gaden – men i 
stedet opsættes juletræer, hvilket skal forstås som en symbolsk kommentar på den situation verden befinder 
sig i. Line bliver kontaktet omkring planlægningen.  

1.5 Henvendelse vedr. lugtgener fra kloak: 

Beboer har henvendt sig med tilbagevendende lugt fra kloak. Line følger op på sagen. 

1.6 Opfølgning på lugtgener ved frisørsalon: 

Tømrer har inspiceret, men fandt ingen revner eller lignende. Frisøren tilbød at undlade at bruge udsugning 
i bagerste lokale i en periode, for at afklare om lugten kom herfra. Beboeren har meldt tilbage, at de mener, 
lugten kommer op i køkkenet langs rørene. Tømrer kigger nærmere på dette og efterfuger. 

1.7 Flytning af køkken: 

Skydebanegade 11, 4. tv. ønsker at flytte sit køkken. Da løsningen indebærer væsentlige ændringer i føring 
af vand og tilslutning til faldstamme stilles der krav om, at teknisk rådgiver, Bang & Beenfeldt, godkender 
denne og at der tegnes entrepriseforsikring. 
 
Der skal afleveres en gennemarbejdet projektbeskrivelse og projektet kræver skærpet opmærksomhed 
grundet ændringernes karakter. Vi beder samtidig SWE undersøge om projektet kræver underboens 
godkendelse. 

1.8 Dryp af vand fra tag til loftrum: 

Der drypper vand ind fra toppen af spir i opgang 13, hvor vandet løber langs vægge. Vi sætter 
reparationsarbejde i gang. 



1.9 Bogbytte på vaskeriet: 

Vindueskarmen i vaskeriet har fungeret som uformel byttebod af bøger, hvilket har givet viceværten ekstra 
arbejde. En beboer har tilbudt at stå for vindueskarmen. Vi takker ja til dette og følger med i, om det giver 
anledning til gener. 

Ad. 2 ”Kigge-adgang” til Nykredit netbank 

Der er nu givet ”kigge-adgang” til Nykredit, så vi løbende kan følge renteudviklingen og dermed 
foreningens låneprofil. 

2.1 Opfølgning på drøftelse vedr. SWAP lån: 

Vi har tidligere drøftet med René (SWE), at den nuværende renteudvikling ikke blot styrker foreningens 
likviditet grundet de særlige forhold omkring vores SWAP lån (se økonomisk redegørelse på hjemmesiden), 
men også betyder, at det fortsat løbende skal vurderes om vi når et punkt, hvor det er økonomisk 
fordelagtigt at indfrii lånene. 
Mads følger udviklingen og tager løbende drøftelsen med René. 

Ad. 3 Digital underskrift af fakturaer 

Der er nu åbnet mulighed for digital underskrift af fakturaer. Det betyder blot, at det er 3 faste medlemmer 
af bestyrelsen, der skal signere regninger. Line sætter løsningen op sammen med Tina. 

Ad. 4 Oprydning på lofter, kældergange og bagtrapper 

Oprydning på lofter, kælderrum og bagtrapper kommer til at foregå fra den 9. januar og ugen ud.  

Ad. 5 Status på vedligehold 

5.1 Udskiftning af ventilationsmaskiner samt VVS-projekt vedr. brugsvandsinstallation: 

Udbudsmaterialet er sendt til entreprenører, men vi har fortsat mulighed for at komme med tilføjelser/ 
rettelser.  
De indbudte er:  

• JAH & De Blå Mænd A/S 
• Finn L. & Davidsen A/S 
• Øens VVS A/S 

I morgen, torsdag den 10. november klokken 10-11 afholdes granskningsmøde for de bydende 
entreprenører. De skal have adgang til et badeværelse. En af de indbudte entreprenører har måttet trække 
sig. Det betyder, at der kun er tre. Rådgiver, Bang & Beenfeldt undersøger om der er en oplagt ny fjerde 
kandidat. Vi vurderer, at tre entreprenører er tilstrækkeligt, hvis der ikke findes en fjerde med gode 
referencer. Licitationen afholdes digitalt fredag den 25. november 2022 kl. 13.  

Opstart er udskudt til uge 5, 2023, da rådgiver holder orlov i januar, og vi vægter, at samme rådgiver i videst 
muligt omfang følger hele projektet. 

5.2 Ny tagpap i Vest: 

Vi har modtaget udbudsmaterialet fra teknisk rådgiver, Bang & Beenfeldt. Rådgiver tilbyder at gennemgå 
materialet med os den 18. november 2022 kl. 8-9. 



Materialet udsendes den 23. november. 

5.3 Midlertidig understøtning i kælder under vaskeriet: 

Teknisk rådgiver, Bang & Beenfeldt, har gransket materiale hos Byg og Miljø og finder ikke, der er grund til 
understøtningen. Rådgiver anbefaler, at soldaterne sænkes 3 mm, så der er luft over dem. Hvis der efter en 
uge fortsat er luft over dem, kan de fjernes. Rådgiver har endnu ikke svaret på, om vægten af eventuel 
vibrationsdæmpning af vaskemaskiner i vaskeriet er medregnet. 

5.4 Rottespærre: 

Der mangler rottespærrer på faldstammer flere steder i vest. Omfanget er større end forventet. Vi vælger at 
opsætte alle steder selvom det giver en mindre budgetoverskridelse. 

5.5 Dørlukkere: 

Vi skifter løbende gamle (fra byfornyelsen) dørlukkere, når de går i stykker. Tømrer kan udskifte 20 % 
billigere, hvis vi skifter 20 på en gang. Selv hvis de gamle fungerer, vil nye være bedre – de lukker bedre og 
kan nemmere indstilles. Prisen for 20 dørlukkere er 46.000 kroner inkl. montering, ekskl. moms. Vi takker ja til 
at få skiftet 20 dørlukkere, hvis der er luft i vedligeholdelsesbudgettet. 

Ad. 6 Boligkontoret v. Line 

6.1 Cykeloprydning: 

Cykeloprydning er sat i gang med varsel i opgangene og markering på cyklerne. Judith har ikke modtaget 
dato for afhentning. 

6.2 Køb af mødebord: 

Vi har modtaget et bord fra Dansk, som er behæftet med en lille fejl. Vi er indstillet på at købe det med 
rabat. 

6.3 Folie til vindue i mødelokalet: 

Vi har modtaget forslag til folie til vinduet. Vi takker ja til folie med tekst ”AB Skydebanen”. 
 

Ad. 7 Eventuelt 

• Næste møde er torsdag den 24. november kl. 19.00 
• Vi afholder bestyrelsesseminar den 3. februar fra kl. 16.00. 

 
Thorkild 
13. november 2022 


