
Bestyrelsens beretning 
Ordinær generalforsamling 2019 for AB Absalonsgade 24 

Det har været et mere end almindeligt begivenhedsrigt år, hvor renoveringen af vores 
hovedtrappe har fyldt utroligt meget og taget utroligt lang tid. 

Altandøre og afløb 
For at starte i nogenlunde kronologisk rækkefølge lægger vi ud med i august at få smurt og 
justeret alle vores altandøre. I den forbindelse konstaterede håndværkerne at ingen af 
dørene slutter tæt, og heller ikke er konstrueret på en måde, så de kan komme til det. Det er 
mindre godt for varmeregningen, men til gengæld godt for indeklimaet. Vi forhørte os 
indledningsvist om prisen på nye døre, som koster en så anseelig sum, at vi i bestyrelsen 
vurderede, at udgiften ikke stod mål med problemet. I samme omgang som eftersyn af 
altandørene, fik vi spulet alle køkkenafløb, som vedtaget på GF året før. 

Reparation af ventilationsanlæg 
Kort efter gennemgangen af altandøre konstaterede vi at vores ventilationsanlæg ikke 
fungerede. Vi kontaktede Smock Ventilation, som kom ud og reparerede anlægget samt 
skiftede nogle centrale filtre. Regningen var ganske ublu: Ca. 10.500 kr. Vi fandt 
efterfølgende ud af at grunden til at den tidligere bestyrelse havde opsagt serviceaftalen 
med Smock var, at de sendte urimelige regninger. Vi afviste blankt at betale beløbet, og fik 
derpå reduceret regningen til 4.800 kr. Stadig et højt beløb, men ikke nødvendigvis urimeligt. 
Tilbage står at finde et troværdigt ventilationsfirma, som kan servicere vores anlæg. 

Snerydning 
I oktober tilbød gårdlauget, at de varetager snerydningen, da sneen jo falder på alle 
ejendommenes fortove samtidig, og dermed billigst fjernes, hvis vi går sammen om at købe 
et firma til at rydde den. Den aftale gårdlauget har indgået er en prismæssig klar fordel for 
os. Til eksempel koster en saltning os i dag 250 kr. Den vil for fremtiden koste os 37,50. I 
februar måned fik vi saltet 8 gange til en samlet sum af 2.000 kr. som fremover vil koste os 
sølle 300 kr. Bestyrelsen takkede øjeblikkeligt ja til tilbuddet. 

Trappesagen 
I samme måned begyndte trappesagen… som renoveringen af hovedtrappen desværre 
hurtigt kom til at blive kaldt i daglig tale. 
 
I starten blev der dækket fint af og entreprenøren gik hurtigt i gang. Desværre blev opgaven 
misforstået fra første færd, idét de blot skar folderne i væggenes pudslag op, og begyndte at 
spartle revnerne ud. Dette var ikke i overensstemmelse med aftalen, hvor alt løst puds skulle 
bankes ned. Vi gik væggene efter sammen med entreprenøren og tegnede sorte cirkler hvor 
der skulle bankes puds ned. Dette betød at mere end halvdelen af pudsen blev fjernet. 
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Da de begyndte at mørtle de udbankede huller, opdagede vi at de brugte en meget stærk 
betonmørtel, som man ikke må bruge på gammelt bindingsværk som vores opgangsvægge, 
da denne type vægge skal kunne “arbejde”, dvs. rent faktisk kunne bevæge sig lidt i takt 
med udsving i luftens temperatur og fugtighed. Man skal derfor bruge såkaldt hydraulisk 
mørtel. Da vi bad dem fjerne den meget hårde mørtel, skete dette desværre ved dels at 
banke særdeles hårdt ind på murværket med tunge hamre, samt ved at tage en elektrisk 
borehammer i brug. Alt dette forårsagede skader på indersiden af væggene i lejlighederne 
på 2., 3. og 4. sal. 
 
Vi fik endelig entreprenøren til mødebordet i starten af november, hvor de erkendte deres 
ansvar for skaderne. Vi aftalte at de praktiske forhold omkring udbedringen af skaderne i 
lejlighederne skulle aftales, når arbejdet med renoveringen af trappen nærmede sig sin 
afslutning. 
 
I julen blev vi uenige med entreprenøren om den håndværksmæssige metode ved mørtling 
af væggene. Dette resulterede i et møde i januar med en ekstern murer, som vurderede 
arbejdet. Han nåede frem til at arbejdet som sådan ikke kunne forkastes (og dermed ikke 
kunne kræves omgjort). Vii aftalte med entreprenøren at skrive forbeholdet ind i 
afleveringsdokumentet, så de forpligter sig til omkostningsfrit at udbedre eventuelle revner 
indenfor en 5 års garantiperiode fra aflevering af det færdige arbejde. 
 
Således genoptog entreprenøren arbejdet efter en måneds pause, men da tidsplanen nu var 
helt udenfor deres ordinære planlægning, kunne de kun sporadisk sende folk ind til os. Først 
i april måned – syv måneder efter arbejdets påbegyndelse – kunne vi foretage en 
afleveringsforretning, som forløb fint med kun enkelte fejl og mangler. 
Afleveringsdokumentet er i skrivende stund  ved at blive færdiggjort, og tjener som juridisk 
dokument for afslutningen af arbejdet. 
 
Følgende udestår: 

● Færdiggørelse og gensidig accept af afleveringsdokument 
● Udbedring af bankeskader i lejlighederne 
● Polering af linoleum på hovedtrappen 
● Betaling for arbejdet – som alene andrager kontraktsummen på 116.000 kr. + 8.500 

kr. for anvendelse af terracotta på stolperne i lejlighederne. 

Låsen i kælderdøren 
I februar fik vi repareret låsen i vore kælderdør, som havde fået en skade der betød at det 
var ualmindeligt svært at vriste nøglen fri af låsen, efter man havde låst op. 
 

3. sal 
Sofie og Enok har købt hus og flytter fra Vesterbros larm og relativt høje hipster-indeks, og 
dermed også fra den trygge storfamilie i Absalonsgade 24. Vi kan kun håbe at jeres 
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fremtidige naboer vil værdsætte jeres dejlige selskab lige så meget som vi har gjort. Rigtig 
god vind, og kom gerne forbi af og til. 
 
Sofie og Enoks lejlighed bliver i familien, da Maiken og Jens har valgt at benytte muligheden 
for at lægge sammen. Dermed er det GF-vedtagne maksimum på tre 
lejlighedssammenlægninger nået, og vi er fremover kun 9 andele i foreningen… men hvilke 
andele! ;) 
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