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Til stede: Jan (st.), Mette, Jan (2.tv.), Dorte, Glenn
Afbud: -

Referent: Jan (2.tv.)

Dagsorden:

1) Glenn flytter og træder derfor ud af bestyrelsen. Glenns generelle viden om huset
skal opsamles i den øvrige bestyrelse.

2) Bestyrelsens sammensætning
3) Vi har fået en vicevært(/trappevasker)
4) Vi skal have en ny vaskeri-ansvarlig
5) Fremleje: Glenn fremlejer og har researchet lidt på vilkårene
6) Status på tagsagen
7) Opkrævning af vand
8) Låneomlægning
9) Evt.

Ad 1 Glenn flytter...
Glenn har boet her i 11 år. Han samler de informationer han har om huset i et
ringbind, som han afleverer til bestyrelsen inden udgangen af september.

Vaskeri
Glenn samler en mappe omkring vaskeregnskabet, og holder et møde med Jan
(2.tv.) inden udgangen af september 2005, hvor Jan sættes ind i hvordan
vaskeregnskabet hidtil er blevet udfærdiget. Dermed er det fra nu af foreningens
kasserer, der står for vaskeregnskabet.

Varmesystem
Det lader til at temperaturføleren ikke er kalibreret. De elektroniske temperaturfølere i
kedlen med varmt vand viser noget andet end de mekaniske termometre. Jan 2.tv.
sender en mail til viceværten og beder ham kontakte VVS-firmaet for at få de
elektroniske temperaturfølere kalibrerede.

Ventilation
Filtrene i radiatorerne skal skiftes hvert andet år. Filtrene købes til 1/3-del af prisen i
Sverige. Hvis sensoren i stueetagen afbrydes, skal hele systemet slukkes og tændes
igen for at bringes i balance.

Trappelys
Pærerne skal låses inde i foreningens fælles kælderrum i midten af kælderen.
Viceværten skal forsynes med en nøgle. (Jan, 2.tv.)

Ad 2 Bestyrelsens sammensætning
Glenn Muhlack udtræder af bestyrelsen. Dorte Würtz indtræder i bestyrelsen i sin
egenskab af 1. suppleant. Velkommen til Dorte. Mette Lindberg bliver ny
næstformand.



Ad 3 Ny vicevært
Vi har indgået en aftale med SP Rengøring v/ Steffen Poulsen. Baggrunden er en
generalforsamlingsbeslutning på den ordinære forsamling i april om at tegne aftale
med en ny trappevasker med vicevært-funktion.

Steffen vil få en liste over de firmaer, der servicerer os på VVS, ventilation, vaskeri-
teknik og el-arbejde. Jan (2.tv.) vil lave et fast opslag til opslagstavlen i opgangen, så
man altid kan få fat i Steffen, i tilfælde af at der er noget der ikke fungerer. Til vinter
vil Steffen rydde sne i det omfang det er nødvendigt. Som en del af hans faste
arbejde skifter han el-pærer i kælder og på trapperne.

Aftalen med Steffen er skriftlig og underskrevet, så det ligger helt klart hvilke opgaver
der er indeholdt i den månedlige faste betaling, samt hvilke opgaver der udføres på
timebetaling.

Steffen er på ferie i uge 37 og 38, hvor en afløser vasker trappen

Kopi af aftalen er vedlagt referatet som bilag.

Ad 4 Ny vaskeri-ansvarlig
Mette bliver ny vaskeri-ansvarlig.

Ad 5 Fremleje af 3. th.
Glenn har lagt et stort arbejde i at udarbejde en korrekt lejekontrakt til brug for
fremleje. Glenn og Violas aktuelle planer om at udleje deres lejlighed til en ven i
bolignød, blev dog imødegået af Jan (st.) som korrekt påpegede at vores vedtægter
ikke tillod fremleje ved fraflytning.

Da bestyrelsen ikke er bemyndiget til at træffe beslutninger, hvis konsekvenser går
imod gældende vedtægter, blev diskussionen kort, idet det stod klart at der var behov
for en ekstraordinær generalforsamling. Glenn indkalder allerede i aften.

Ad 6 Status på tagsagen
Vores konsulent Jan Storgaard har skrevet til Byens Tegnestue og CEG. Brevet er
vedlagt som bilag til dette referat. Formålet er at reklamere til entreprisens parter i
henhold til fristen på fem år efter aflevering. Stig (ingeniøren) er underentreprenør til
Byens Tegnestue, derfor er han ikke kontaktet.

Ad 7 Opkrævning af vand
Vest Administrationen sørger af en eller anden grund stadig ikke for at opkræve for
vand. Jan (st.) sørger for at kontakte Vest Administrationen for at få dem i gang med
opkrævningen.

Ad 8 Lånomlægning
Omlægningen af lån er nu ved at være på plads. Vi mangler de sidste dokumenter
fra RealKredit Danmark.

Ad 9 Eventuelt
Foreningens kælderrum
I foreningens nye kælderrum (efter sammenlægningen af stuelejlighederne) er der
nogle løse TDC-kabler i kælderrummet. Jan (2.tv.) undersøger om TDC vil gøre
noget ved det, da det i princippet er en sikkerhedsrisiko, at telefonkablerne er
tilgængelige på den måde.



Glenn og Mette gør begge opmærksom på, at der er fugt i foreningens kælderrum.
Der er et "felt" i kælderrummets gulv, som er vådt. Glenn gjorde opmærksom på, at
det kan skyldes et brud på den gamle hovedvandledning, som gik netop her.
Jan Storgaard kan kigge på det i forbindelse med 5-årsgennemgangen.

Sammenlægningen af stuelejlighederne
Jan (2.tv.) og Dorte bad om, at bestyrelsen blev holdt tættere informeret om
arbejdets fremdrift og især om eventuelle komplikationer og uventede
problemstillinger. Fx ville det have været rigtigt, at informere bestyrelsen om
problemerne med at genanvende den gamle dør, så det kunne være diskuteret, hvad
der så skulle ske. Hovedtrappen er vores allesammens område, og stuelejlighedens
indgangsparti (samt placering af postkasse) er derfor af interesse for resten af
foreningen.

Jan (st.) forklarede at i og med at døren ikke kunne genanvendes, havde han købt en
lydtæt BD60-dør (BrandDygtig i mindst 60 minutter). At begynde at save en
brevsprække i døren ville være ødelæggende for dørens lyd- og brandmæssige
egenskaber og derfor har han opsat en postkasse.

Bestyrelsen var ikke uenig i denne disposition, men skulle have været orienteret
inden igangsætning, så fx placeringen og valg af postkassen og farven på døren
kunne være diskuteret.

Postkassen blev Jan (st.) bedt om at flytte, da den sidder uhensigtsmæssigt i forhold
til, at vi alle skal kunne bære større ting op ad trappen. Mette og Jan (2.tv.) havde
samme forslag til en ny placering, som blev vedtaget af den øvrige bestyrelse: På
væggen umiddelbart til højre for indgangsdøren til hovedtrappen. Inden 2009 skal
alle etageejendomme iøvrigt have etableret postkasser nederst på fortrappen. Inden
da vælger vi i fællesskab hvordan postkasserne skal se ud og Jan og Annes
postkasse bliver udskiftet.

Døren bliver malet i samme blå farve som resten af opgangens hoveddøre.

Jan (st.) anerkendte bestyrelsens behov for orientering og lovede at følge op på det.

Næste møde
Planlægges pr. email.

Efter mødet
Jeg har oprettet en række mapper på vores webhotel:
• byfornyelse

(dokumenter i forbindelse med vores byfornyelse og 5-årsgennemgang)
• laanedokumenter

(et adgangsbeskyttet arkiv med PDFer af signerede vedtægter mv til brug for
lånoptagelse)

• lovgivning
(relevante lovtekster i forbindelse med andelboliger – indeholder pt. de love og
lovbekendtgørelser, vi som forening er forpligtiget til at udlæevere til nye
andelshavere)

• referater
(opdelt i "bestyrelse" og "generalforsamling". Indeholder alle referater siden
februar 2003)

• vedtaegtermv
(Indeholder de til enhver tid gældende vedtægter, husorden, brugsaftale for
netværk samt retningslinier for sammenlægning af lejligheder)



Se indholdet på adressen:
www.absalonsgade24.dk/temp

Jeg har også oprettet følgende emailadresser:

formand@absalonsgade24.dk
naestformand@absalonsgade24.dk
kasserer@absalonsgade24.dk
vicevaert@absalonsgade24.dk

Disse postkasser videresender straks al post til de personer, der i dag står bag
titlerne. Når der sker ændringer i "bemandingen" bag titlerne, udskiftes
viderestillingen let og enkelt til den nye persons egen email-adresse.
Man skal altså ikke foretage sig noget - man modtager blot de emails man skal.


