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Oplæg/Referat Bestyrelses møde den 7. april 2016
Sag:
Sted:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ikke indbudt
Ikke indbudt
Ikke indbudt
Ikke indbudt
Ikke indbudt

AB Lersøgaard
Ejendomskontoret, Lersøgaard
Troels Glismann
Andreas Nøhr Lawaetz
Anders Dürr
Fie Byberg
Kasper Niclasen
Theis Petersen
Malte Juelsborg Karsten
Mikkel Christensen
Annika Christensen,
Nikita Grønlund
Preben Gamst
Jens Voergaard
Rasmus Stecher
Paul Børling

Tid:
TG
ANL
AD
FB
KN
TP
MJK
MC
AC
NG
PG
JV
RS
PB

18.00
AB Lersøgaard (Formand)
AB Lersøgaard (Næstformand)
AB Lersøgaard (Bestyrelsen)
AB Lersøgaard (bestyrelsen)
AB Lersøgaard (Bestyrelsen)
AB Lersøgaard (Bestyrelsen)
AB Lersøgaard (Bestyrelsen)
AB Lersøgaard (Suppleant)
AB Lersøgaard (Ejendomsmester)
Administrator CEJ
Advokat
Rådgivende ingeniør. Bang og Benfeldt
Balslev (tagprojektet)
Vurderingsmand

Mødeforløb: Bestyrelsesmøde
18.00 – 18:30: Spisning
18:30 – 21:00: Dagordensgennemgang
DAGSORDEN:
1: Møder og arrangementer
1.
Kommende møder
2.
Generalforsamling
3.
Øvrige møder
4.
Foreningens fester og arrangementer
2: Øvrige aktiviteter i lokale området.
3: Økonomi/budget
1.
Foreningens økonomi
2.
Restanceliste
3.
Retssager og tvister
4.
Administration
4: Breve til bestyrelsen
5: Gårdlauget
1.
Nyt fra gårdlauget
2.
Økonomi gårdlauget
6: Vurdering og salg
1.
Opsigelser
2.
Vurderinger af lejligheder
3.
Byggetilladelser
7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
1.
Vej/gade og gård
2.
Bygningerne
3.
Fælleshuset
4.
Hotel-lejlighed
5.
Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
6.
Vaskeri
7.
Pladsen (Hothers Plads)

1

2

8: Projekter
1.
2.
3.

Tagprojektet
Altan projekt
Rørprojekt

9: Kommunikation
1.
Hjemmeside og Facebook
2.
Nyhedsbreve
10: Personale
11: Eventuelt
12: Behandling af personfølsomme sager.

1: Møder og arrangementer
1.1

Bestyrelsesmøder
Næste møde den 11. maj 2016

1.2:
Jan 2016

Generalforsamling
GF den 26.4.2016

1.3:

Øvrige møder

1.4:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

Foreningens fester
Fastelavnsfest
Påskefrokost ældreklub
Havedag maj
Sommerfest 29.8.2015
Julefest 1.12 2014
Samarbejdspartners julefrokost den 4.12.2015, hvem deltager ud over TG, AD,
Julefrokost i ældre klubben
Sommer fest

1.4.9

90 års Jubilæums fest.
Følgende deltager i udvalget, MK, AD, MK, TG
Der er indkaldt til festudvalgs info den. 16.marts kl. 20.00

Marts
April

2: Øvrige aktiviteter i lokale området.
DSB-arealet./Uptown
2.1 april
Rystelserne fra piloteringen er enorm og vi skal sikre os at vores bygning kan holde til det. Der er
modtaget henvendelser fra vores beboer om at der er opstået revner i deres boliger.
AC har afholdt møde med entreprenør som har oplyst at de overholder alle grænser for støj og rystelser.
AC har bedt om dokumentation. Det er vigtigt at alle beboere og bestyrelsen holder øje med
ejendommen og om der opstår evt. revner mm.
Der er aftalt med entreprenør at ved henvendelser fra beboere, kommer de gerne komme forbi når
beboerne er bekymret mm. Entreprenørerne vil være på pladsen fra mandag den 11.4.2016 og kan
komme inde for kort tid.
2.2 april

Gadebelysningen i Borgmestervangen er nedtaget op opsat på ABL facade uden tilladelse. AC har
kontakt til kommunen og entreprenør.
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3: Økonomi/budget
3.1:
Marts

Foreningens økonomi
Regnskabs møde den 8.3.2016

3.2:
Feb.

Restanceliste
Der er en andelshaver der som udgangs punkt hele tiden er en måned bagud med huslejen. NG beder
bestyrelsen tage kontakt til andelshaveren.
Det er konstateret at den pågældende andelshaver konsekvent betaler med tre måneds forsinkelse. FB
sørger for kontakt til andelshaver indkalder til møde på kontoret. Det indskærpes overfor andelshaver at
der skal betales til tiden. Hvis dette ikke sker, kan det udmunde i en eksklusion.
Andelshaveren er stadig i restance med 4.599,60 kr. Trods at der er oplyst til FB at alt er betalt. Der er
ikke flere chancer at give af og bestyrelsen bør tage stilling til om NGR skal køre eksklusions
procedurer. De manglende betalinger og månedlige restancer har nu kørt igennem ca. 1 år.
TG forsøger at få fat andelshaver. Andelshaveren får en sidste chance, hvor der præciseres at der
fremadrettet skal betales rettidigt ellers køre eksklusion.
Andelshaver har på sidste frist betalt forrige månedes restance og er nu kun bagud med denne måneds
restance. Andelshaveren er konstant 1 måned bagud med huslejen men betaler altid lige i sidste øjeblik
så der ikke kan køres eksklusion pt.

Marts

April

3.3:

Retssager og tvister

4: Breve til bestyrelsen
4.1 aug.
Dec.

Jan

Feb.

Marts
April

Note 1: klager over støj over andelshaver.
Der er desværre igen modtaget henvendelser omkring andelshavers og andelshaveres gæster. FB følger
op hos kommunen. KN og AC skal være cc. på korrespondancer med kommunen mm.
AC beder Nikita om at skrive til andelshaveren omkring andelshaveren gæster. Samt at der skal sættes
en dato hvornår der monteres afbryder på andelshavers dørtelefonen.
Der er kommet endnu en klage. AC har kontaktet kommunen som har afholdt møde med andelshaver
torsdag den 7.1.2016. Kommunen anbefaler et møde med dem, andelshaver og foreningen. AC finder en
dato og varsler andelshaver for montering afbryder.
Når foreningen har fået monteret en afbryder og foreningen har fulgt op det som er lovet, vurderes der
om beboerne lever op til sine forpligtelser.
Der er modtaget en klage over røg gener fra samme lejlighed, klager forslår at dørene tætnes hos
andelshaveren hvor røgen kommer fra.
Afbryder monteret Der blev afholdt med 3. februar med andelshaver, kontaktperson fra kommunen,
distriktssygeplejerske samt andelshavers far. På mødet blev det indskærpet overfor andelshaver, at det
nu er sidste chance. Hvis der kommer yderligere klager over andelshaver eller andelshavers gæster, vil
det resultere i en skriftlig advarsel. Dette skal indskærpes overfor andelshaver skriftligt samt overfor
andelshavers værge.
Andelshaver vil gerne have løst sine problemer, men har brug for hjælp til dette. Det arbejdes derfor
fortsat på at finde en løsning, så andelshaver kan blive boende.
NGR har sendt brev til andelshaver hvor det pointeres at vi nu har givet alle muligheder for at begrænse
gæster og vi derfor ikke kan acceptere flere klager.
Der er ikke kommet nogen klager siden sidste møde. Punktet udgår for nu.

5: Gårdlauget
05.01Feb.
Feb.

Nyt fra gårdlauget
Gårdlauget vil gerne stå for administration af gårdbelysning. Bestyrelsen afventer input fra gårdlauget.

05.02:

Økonomi gårdlauget
MK oplyser at gårdlauget har brugt alle de afsatte midler til gårdmænd pr. 1. feb. Den forventet
overskridelse tages af den øvrige drift uden det påvirker det samlet budget.

05.03:

Generalforsamling

05.05

Ansøgning legater og puljer
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Nov.

Gårdlauget leder efter andre puljer at søge.

05.06

Forslag til gården
TG forslår at gårdlauget ansøger om at flytte skrald til gaden i tanke, ligesom Wesselsgade.
Gårdlauget bakker op om dette og arbejder videre.

Okt.
05.07

Nyt fra gårdlauget
MK oplyser at der er i gang sat flere nye tiltag i gården. Overdækket skralderum med grønt tag, nye
tørrestativer og bænke omkring de store kastanje træer.

6: Vurdering og salg
6.1:

Opsigelser,
Overdragelses møder er aftalt til 2 torsdag i måneden.
Måneder 2014/2015
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan
feb
marts
april

6.2. juni

Aug.

Okt.
Nov.

Dec.

Jan
Feb.

Marts

Opsigelser
2
4
5
4
3
2
3
3
1
1
7
3
2

Samlede ledige lejligheder.
4
5
7
6
3
4
4
1
1
7
3

Velkomstmappen
Den opdateret velkomstmappen ligger i dropboksen, og skal ligges ind i printerne så den er lige til at
printe ud.
Inden næste overdragelsesmøde er mappen klar. AC ønsker at se et eksemplar af velkomst mappen, da
der mangler kontakt oplysninger på personalet og kontoret. Endvidere skal der rettes i skrivelsen
”velkommen til Lersøgaard” omkring loft og kælderrum.
Filerne er klar inden udgangen af næste uge, hvorefter den ligges i printeren.
Intet nyt, seneste opdaterede version ligger i dropboks. Indledningen skal rettes.
FB og AC har fået samlet de dokumenter der skal være i velkomst mappen. Der skal findes en
procedure for hvad der skal ske når der ændres i dokumenter.
Følgende procedurer besluttes.
 Når et dokument opdateres skal det udsendes til hele bestyrelsen, NGR og AC
 Der skal noters version nummer på alle standart dokumenter
NGR gør opmærksom på at det er vigtigt at alle opdateres skrivelser sendes. Hvis procedurer ændres
skal NGR have besked herom på mail. Endvidere skal dem der ændrer dokumenter huskes at ændre
opdateret/ændres dokumenter på hjemmesiden.
AC og Fie laver det sidste inden jul og nytår, hvis AC kan finde tiden til det. FB bedes fremsende den
samlede velkomst til kommentar hos AC.
AC forslår at Nikitas skriv omkring: hvad er en andelsbolig forening skrives ind i velkomst mappen.
FB oplyser at velkomst mappen er færdig. AC og FB ligger den ind i dropboks.
Der er intet lavet siden sidst, AC forslår at FB ligger det hele i dropboksen og AC laver det færdigt. Når
mappen er samlet kan SIK udvalget evt. læse det igennem for stavefejl.
FB mener at de relevante filer allerede er tilgængelige. Det aftales at AC modtager de relevante filer på
en memorystick senest d. 9/2-16.
AC har færdig gjort velkomst mappe, som nu ligger i drop boks som Velkomst mapper 2016. Theis
læser information om foreningen gennem og rette. Herefter skal den samlede mappe ligges ind i
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April

06.05 nov.
Dec

Feb.
april
06.06 marts

April

06.07 marts

April

printeren som et dokument. Fremad skal der rettes i en kopi af dokument et af gangen som herefter
byttes når det er færdig redigeret.
Theis og AC får samlet det sidste og lavet et samlet dokument.
TWP har lavet et samlet dokument som blot skal ligges ind printerne, AC følger op.
Udsat til efter GF, så det er seneste opdateret bestyrelsesliste der ligge ind.
Spørgsmål til vurdering og salg
Nikita bedes komme med et oplæg til ny procedure/tidsplan til interne handler, tilsagn mm. mm.
kommentar fra Nikita: ønsker bestyrelsen at vurdering og pris er kendt før der laves opslag? Og
tidspunkt for endeligt tilsagn.
 Bestyrelsen ønsker ikke prisen skal være indeholde forbedringer før den slås op internt.
NGR bedes lave en oplæg til hvordan vi ved interne salg, kan lave en procedure som er lovligt og
hurtigst muligt for sælger og køber. Og bedst for NGR.
Der mangler et oplæg til, hvordan vi sikre at deadline og accept overholdes i forbindelse med interne
salg. Er den nuværende procedure uhensigtsmæssig eller skal vi fortsætte? FB til NGR.
Vi afventer stadig oplæg fra NG
Penno, elektronisk underskrift på overdragelses aftaler.
Foreningen overgår til elektronisk underskrift af overdragelse aftaler. I stedet afholdes der et
informations møde for nye andelshaver hver måned med ”møde” pligt. Salg og vurderings udvalget
laver et oplæg til procedurer som vedtages efter generalforsamlingen.
Vi fastsætter anden torsdag i måneden kl. 18.00 til informations måde. AC giver NGR besked om at
køber skal have besked om dette via det skriv der udsendes fra CEJ
Ekstern venteliste
Bestyrelsen stiller forslag på GF om en ekstern venteliste, hvor hver andelshaver kan indstille en hver,
listen oprettes efter indstillers anciennitet i sin nuværende bolig, den første måned. Herefter oprettes de
indstillet i den rækkefølge de indstilles. TG kontakter CEJ for nyt tilbud på administration af venteliste.
Forslaget blev ikke klar til GF. KN laver et regnestykke over hvad det koster/CEJ vil tjene på at
administrerer ventelisten.

7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
7.1 marts

Varmtvands måler
Inden den. 31. dec. 2016 skal alle beboelses ejendomme have opsat varmtvandsmåler, der kan gives
dispensation hvis det ikke er tekniks gennemførligt eller økonomisk omkostnings effektivt. CEJ kan
være behjælpelig med en beregning.
CEJ er sat i gang med at lave en beregning til fritagelse.

7.2. april

Lukning af kælder nedgang til gammelt erhverv.
Som vedtaget på bestyrelsesmøde i 2007 skal kældernedgangen fra gamle erhvervs lejemål nedlægges
ved fraflytning. AC har lavet registrering og forslag til lukning. Lejligheden er solgt pr. 1.7.2016. AC
undersøger muligheden for at udvide dørhullet. AC sætter arbejdet i gang.

7.3:
Marts
April

Fælleshuset
Air-con anlæg. AC undersøger om der kan laves en smart løsning så vi sikre os at det er nemt at betjene.
AC afventer tilbud fra Fisker el.

7.3.1

Hotel og fælleshus.
Der arbejdes videre på booking systemet, vi forventet at det kunne sætte i gang inden for en måned.
Systemet testes før brug.
AD følger op.
AD har lavet nyt disko lys. Og har rykket Makenet for booking systemet.
Booking systemet er nu klar til at blive sat op. Makenet kommer i uge 51 og laver en instruktion i
programmet. Herefter skal alle reservationer skrive over i den nye kalender. MK skriver ind i den nye
kalender.
Der er mange mangler i det nye booking system der skal rettes før systemet kan sættes i drift. AC har
skrevet til Makenet.
Der er afholdt møde med Makenet og scanton, der er stadig mange ting der skal rette op, før

Okt.
Nov.
Dec.

Jan.
Feb.
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Marts
April

programmet er funktionelt og kan sættes i drift. AC har meddelt at vi ikke kan bruge det fremviste til
noget i den nuværende form.
AD mangler at montere de sidste lampekrænse i fælleshusets loft.
Saniva kan nu tilbyde et system hvor der kan opkræves og åbnes via vaskeri systemet. Pris ca. 40.000
kr. Vi afventer at der er afholdt møde med Makenet.
Nye tillægs priser fra Makenet, der skal tages stilling til hvordan vi kommer videre. Der er aftalt møde
med Makenet den 13.4.2016. AD, TG og AC deltager.

07.04:

Hotel-lejlighed

07.05:

Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.

07.06:

Vaskeri

8: Projekter
8.1:

Tagprojektet og energi renoverings projekt.

8.1.1

Tidsplan
17.3.2016: udsendelse af udbuds materiale
31.3.2016: gennemgang med de bydende på ejendommen
14.4.2016: licitation
Opstart projekt: Forhåbentligt maj, afhænger af kommunen.

8.1.2
April

Oprydning i el på loft og kælder
Elektrikerne er i gang på loftet med at afmontere af el, der sidder i vejen eller ikke skal bruges mere.

8.1.3
April

Faldstammer
Tilbud modtaget fra Thomas Chabert og KEG. KEG er billigst. Forventet samlede udgift pr. lejlighed
10.000 kr. AC sætter arbejdet i gang. Opstart 2. maj.

8.1.4

Okt.
Nov.
Dec.
feb.

Kontrakter
Der forligger ingen underskrevet kontrakt med CEJ, og den kontrakt som pt. Ligger til underskrift
indeholder ikke byggesags administration. Hvorfor NG/CEJ ikke længere kan være os behjælpelig med
dette, før der ligger en kontrakt. TG og ANL arbejder videre med denne kontrakt.
Vi afventer at CEJ underskriver.
venter.
TG følger op.
Der er modtaget kontrakt via Preben Gamst.

8.1.5
April

Varslinger
Tømning af loftrum: Etape 1+2 er tømt af andelshaver, 3 etape er varslet til 1. maj 2016

8.2
8.2.1
April

Altan projekt
Økonomi
Oplæg og forslag fra MK om økonomisk støtte til forarbejdet til udarbejdelse af projektet.
(administrator og bygherre rådgiver) Bestyrelsen vil gerne bakke økonomisk op til en
byggeherrerådgiver, men det kræver et mere specifikt oplæg til hvad bygherre rådgivere skal bidrage
med og hvad det vil koste.

8.2.2

Møder
Der er altan information møde i fælleshuset den18. april. kl. 19.00

8.3
Marts.
April

Brugsvandsstigestrenge
JV er i gang med opdateret tegninger over de sidste opgange i BV samt kælderledninger.
Udsat da vi skal skifte 35 faldstammer inden tagprojektet.

8.05 feb.

Udskiftning af termostathoveder
Indhentet tilbud på nye termostat hoveder:
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Marts

April

500 stk. : 43.000 ex moms
1000 stk. : 79.000 ex .moms
2000 stk. : 148.000 ex moms.
Udskiftningen bør udføres mens beboerne bruger varme.
Der indkøbes 500 stk. Andelshavere skal tilbydes at få udskiftet termostater.
AC har bestilt 500 termostat hoveder og vi udskifter termostater i hele opgange/lejligheder af gangen.
Er der ønske til hvorfra vi skal starte udskiftningen. Der udskiftes fra MG 7, og 450 termostat frem. Der
gemmes 50 stk.
Der udskiftes termostater i 5-7 opgange så er der stadig termostater i overskud til at udskifte løbende
hvor de er defekte.

9: Kommunikation
9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Dec.
Jan.
Feb.

April

Nyhedsbreve
Fie oplyser at nyheds brevet er på trapperne, bidrag modtages i dropboks seneste mandag.
Sendes ud mandag i uge 2.
Nyhedsbrev er udarbejdet. Forslag omdeles til gennemgang til mødet.
Der laves nyt nyhedsbrev medio marts, hvor der indkaldes til fest-møde for beboerne.
AC forslår at bagsiden i næste nyheds brev handler om korrekt udluftning, da der er kommet flere
henvendelser vedr. skimmel på vinduer og kondens.
Endvidere bør der laves et opslag eller andet om vores nye medarbejder, Thomas. Skal med i
nyhedsbrevet.
FB laver nyhedsbrevet færdigt til omdeling mandag den 11.4.2016

9.3

Sik udvalg (Fie, Kasper og Theis)

9.4
Marts

Elektronisk post
CEJ kan tilbyde at alle breve mm udsendes elektronik, via e-mail, bestyrelsen ønsker kun en løsning
hvor beboerne aktivt skal framelde sig papir post.

Marts

10: Personale
10.01

Lærling

10.2

Mu-Samtaler

10.03

Medarbejder
Pt er Michael ansat til den 31. april.
AC forslår at det ansættes en sommer afløser snarest muligt, så der kan rykkes på loftet. Og som
forsættes med at dække ind i forbindelse med ferier mm. bestyrelsen bakker op om dette. AC finder en
afløser med ansættelse fra 1. maj til 31. august 2016

April

10.04
Marts

April

Ansættelses procedurer
Der har nu været afholdt samtaler, hvorefter der var enighed om at lave en 1 årrig kontrakt med Thomas
Lindenskov fra 1. april. Thomas er 49 år og bor i Rødovre og har været ansat i tivoli i 13 år og har selv
valgt ikke at forlænge sin aftale der.
Desværre havde Thomas fundet andet arbejde. I stedet er Michael blevet fastansat.

10.05
Feb.
Marts
April

Årlig lønregulering
Personaleudvalget står for at indkalde til lønsamtaler for det relevante personale.
Der er aftalt personale samtale med AC den 17. marts.
Der undersøges hos fagforeningen hvilke tillæg der er til de forskellige stillinger.

11: Eventuelt
11.01 nov.
Nov.
Dec.

Back up og virus program på ejendommen computer
Der bør installeres backup og antivirus program på computeren på kontoret
AC flytter alt over i dropboks, som skal bruges resten lægges på en ekstern harddisk.
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Jan.
Marts

April
11.02
Marts
11.04
Marts

April

Theis installerede antivirus program og scannede computeren.
Kontor computeren er langsom med sikkert ved at afgå ved døden. Der kan ikke installeres brik læser til
port system og vaskeri. TG undersøger marked for en ny, muligvis stationær computer. AC har et ønske
om en ny skærm med juster bar højde(fod) da den gamle skærm står på et skævt og rokkeløst stativ.
Den nye computer er leveret på kontoret. Men mangler stadig opsætning af mail, konto, printer mm.
Opdatering af korrespondance vejledning
AC har opdateret korrespondance procedurer til godkendelse af bestyrelsen.
Procedurer skal sprogrettes. (Theis) AC sender procedure.
Kopiering af foreningen system nøgle
I forbindelse med inddrivelse af nøgler i forbindelse med udlejning af kælderrum i andre opgange, er
det kommet frem at børneklubben har kopieret foreningens system nøgler. AC får nøglerne retur, både
originale nøgler og kopi nøgler, da der nu er briksystem på beboerlokalet.
Hængeparti AC

12: Behandling af personfølsomme sager.

Således godkendt af bestyrelsen:

___________________
Troels Glismann
Bestyrelsesformand

____________________
Andreas Nøhr Lawaetz
Næstformand

__________________
Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem

___________________
Theis Petersen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Kasper Niclasen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Fie Byberg
Bestyrelsesmedlem

______________
Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
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