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Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 3.november. 2016
Sag:
Sted:
X
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
Theis Wolter Petersen
Malte Juelsborg Karsten
Mikkel Kristensen
Hakim Jonas Ghoula
Jaleh Negari
Jens Juel Jensen
Annika Christensen,
Nikita Grønlund
Preben Gamst
Jens Voergaard
Rasmus Stecher
Paul Børling

Tid:
TG
ANL
AD
TWP
MJK
MK
HG
JN
JJ
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 (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.
2.
3.
4.

Nyt fra gårdlauget
Økonomi gårdlauget
Generalforsamling
Legater mm.

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.
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6.
7.

Vaskeri
Pladsen (Hothers Plads)

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
November: 3/11
December: 1/12
Januar: 5/1
Februar: 2/2
Marts: 2/3
April: 6/4

1.2.1
Sep.

Generalforsamling 2017
Forslag: Air-bnb: der har i år være mange air-bnb udlejninger, en del har været gode til at huske at
oplyse om det på kontoret og så er der også nogle steder hvor vi har en formodning om at der er udlejet
mere end i 6 uger som foreningen har godkendt som forsøgsordning. ABF er kommet med et
vedtægtsforslag omkring korttidsudlejning, med tilladelse til 3 ugers udlejning om året, og hvor de
øvrige beboerne skal underrettes inden udlejningen. Kunne f.eks. være med opslag i opgangen.
Antallet af uger blev drøftet, ligesom min af dage pr. udlejning. Der er enighed om at stille det som et
forslag til GF. Med meldepligt og opslag i opgangene.
HG og MJK laver et oplæg til forslag.
Bestyrelsen stilles to forslag til GF. Air-Bnb og venteliste.
Forskellige muligheder for ventelister blev vendt. Theis laver et udkast til hvilke krav mm der kunne
være til opskrivningen.
Udkast fra Theis diskuteres. Theis retter til.

Okt.

Nov.

1.3:
Okt.

Øvrige møder
Møde med CEJ 24.11.2016
Beboere møde i gårdlauget den 26.10.2016 kl. 18-20
GF i gårdlauget den 17.11.2016 kl. 18.00
Bestyrelsesmiddag den 25.3.2017
Julefrokost med samarbejdspartnerne fredag den 2.12.2016

1.4:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Foreningens fester
Fastelavnsfest
Påskefrokost ældreklub
Havedag maj
Sommerfest 29.8.2015
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1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
Okt.

Julefest 1.12 2014
Samarbejdspartners julefrokost den 4.12.2015, hvem deltager ud over TG, AD,
Julefrokost i ældre klubben
Sommer fest
Gårdlauget arbejder på at lave et juletræstænding arrangementet med kaffevogn, godter og æbleskiver.

2: Øvrige aktiviteter i lokale området.
DSB-arealet. /Uptown
Gadebelysning Borgmestervangen
2.2 april
Gadebelysningen i Borgmestervangen er nedtaget op opsat på ABL facade uden tilladelse. AC har
kontakt til kommunen og entreprenør.
2.2 maj
Entreprenøren (Citelum) som af kommunen er blevet bedt om at flytte belysningen, vil sørge for at
flytte belysningen væk fra facaden inde opstart på tagprojektet.
Juni
AC følger op.
Aug.
Rasmus fra Balslev overtager sagen. AC følger op.
Sep.
Rasmus har modtaget de kontakt oplysninger AC lå inden med. Rasmus følger op.
Okt.
Gadebelysninger flyttes ud på stilladset formentligt i uge 41
Nov.
AC har rykket for status.

3: Økonomi/budget
3.1:

Foreningens økonomi

3.2:

Restanceliste

3.3:

Retssager og tvister

4: Breve til bestyrelsen
4.2
Nov.

Henvendelse over larm mm fra andelshaver og andelshavers lejlighed (note 2)
Beboere udvalget har været forbi andelshaver og haft en god dialog. Notat ligger i sagsmappen.

4.3

Ulovlig fremleje
Brev vedr. dispensation.
Bestyrelse kan ikke give dispensation, bestyrelsen fastholder og NGR håndtere sagen.

5: Gårdlauget
05.01

05.01.01Feb.

Sep.

05.01.02
Okt.
Maj
Juni
Okt.

Nyt fra gårdlauget

Gårdbelysning
Gårdlauget vil gerne stå for administration af gårdbelysning til jul. Bestyrelsen afventer input fra
gårdlauget.
Gårdlauget har besluttet ikke at sætte lys op i de store træer i år. I stedet vil der blive sat lys på de
mindre træer i gården og omkring stammen på de store, samt 5 juletræer.
Affalds håndtering på gaden
TG forslår at gårdlauget ansøger om at flytte skrald til gaden i tanke, ligesom Wessels gade.
Gårdlauget bakker op om dette og arbejder videre.
Der er indkommet et projekt med affald i gaden. Bestyrelsen opfordrer til, at vi ”kobler” os på dette.
Rasmus og Malte mødes lige efter sommerferien og arbejder videre med projektet.
MJK har afholdt møde med Nørrebro miljø Punktet Erik Jørgensen den 5.10.2016. EJ anbefaler at de
omkring liggende foreninger inddrages. MJK vil arbejde videre med dette. Økonomi er uvist, men til
sammenligning kan oplyser at Wesselgade der dækker 200 husstande har kostet 3.000.000 kr. KBH
har i efteråret vedtaget at der nu gives tilladelse til nedgravning af affald på gaden. Næste skridt er at
der skal laves en projekt plan til brug for undersøgelser hos kommunen. Pris ca. herfor 100.000 kr.
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Nov.

MJK kan inddrage Niels Lützen. MJK får en budget ramme på 30.000 kr. fra ABL
Gårdlauget to andre medlemmer, vender tilbage når de har snakket med deres bestyrelser. MK
arbejder videre med at inddrage de omkring boende foreninger.
Der er dialog med Uptown og foreningen over for Slangerupgaard, som begge er positive.

05.01.03
Nov.

Nye tiltag til gården
Der er afholdt beboere møde hvor der fremkom nogle nye ønsker til gården. GL bestyrelsen arbejder
videre med disse ideer samme med de gamle ønsker fra sidste beboere møde.

05.02:
Okt.

Økonomi gårdlauget
Budget rammen fastholdes for sidste år. Buget og regnskab fremlægges på næste møde.

05.03:
Okt.

Generalforsamling
Der afholdes GF i gårdlauget den 17. november kl. 18.00

6: Vurdering og salg
6.1:

Opsigelser,
Overdragelses møder er aftalt til 2 torsdag i måneden.
Måneder 2015-2016
Nov.
Dec.
Jan
feb.
Marts
April
Maj
Juni
Juli
aug.
Sep.
Okt.
nov

Opsigelser
3
1
1
7
3
2
3
1
0
4
2
5
1

Samlede ledige lejligheder.
4
1
1
7
3
6
4
0
4
2
5
3

06.02
Nov.

HFI-HPFI
Fisker el har gjort opmærksom på det er et krav, at såfremt der efter 1993 er tilkommet nye hvidevare
eller lign, skal installeres HPFI relæ, og ikke længere er nok med HFI.
Der skal tages stilling til hvordan vi håndtere dette. Så begge elektriker laver el-syn efter samme regler.
AD forslår endvidere at der udsendes en skrivelse herom. AD laver en skrivelse sammen med Fisker el.

06.12

Orienteringsmøde for nye andelshaver.
Kun 1 ud af 4 indkaldte kom til velkomst mødet. Dem der ikke møder op, indkaldes til næste møde.
Hvis fremmødet ikke bliver bedre går vi tilbage til fysiske overdragelsesmøder. Der evalueres igen
oktober/november.
Theis forslår at der fra NGR sendes en indkaldelse ud pr. mail i stedet for at det ligger i penneo.
Alle indkaldte deltog på sidste velkomst møde. Punktet udgår.

Okt.
Nov.

7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
1: Vej/gade og gård
2. Bygninger
3: Fælleshuset
7.3.1:
Fælleshuset
Marts
Air-con anlæg. AC undersøger om der kan laves en smart løsning så vi sikre os at det er nemt at betjene.
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April
Juni

Aug.
Okt.
7.3.2

AC afventer tilbud fra Fisker el.
AD følger op.
Tilbud: 8690 inkl. moms. AD undersøger hvad to nye separate tilbud vil koste, da de nuværende Aircon anlæg ikke er helt nye. Bestyrelsen bakker op om at der indhentes tilbud på nye. AD indhenter
tilbud.
AD arbejder videre.
Pågår.

Nov.

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 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
programmet er funktionelt og kan sættes i drift. AC har meddelt at vi ikke kan bruge det fremviste til
noget i den nuværende form.
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.
AC har forsøgt at sætte de to booking muligheder op mod hinanden, og lavet et sammenligningsskema.
Hvad er status på systemet.
AC oplyser at hun mener vi har købt et system der ikke vil kunne løser alle vores ønsker.
Stadig intet nyt. Såfremt vi ikke har hørt noget inden starten af oktober, tager AC kontakt til Makenet.
AC forslår at der afholdes møde i ”booking udvalget” evt. med Makenet. AD kommer med forslag til
møde.
Der er aftalt møde den 22 nov. kl. 16.00

7.3.3
Nov.

Ovn i fælleshuset
Ovnen i fælleshuset er defekt. Hvis den ikke kan rep. Skal den udskiftes. (den er min. 10 år.)

Okt.
Nov.
Dec.

Jan.
Feb.

Marts
April
Maj
Juni
Sep.
Okt.

4: Hotel-lejlighed
5: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
6: Vaskeri

7: Pladsen (Hothers Plads)

8: Projekter
8.1:
8.1.0
Okt.
Nov.

8.1.1
Sep.

Tagprojektet og energi renoverings projekt.
General status på projektet.
Der er mange uafklaret ting pt. og vi mangler lidt at rådgiver træder i karakter. Der er afholdt møde med
rådgiver mandag den 3.10.2016.
der er stadig mange hænge partier, manglende referater, uafklaret aftale sedler mm. TG, ANL og Ac
følger op.
Tidsplan
Der er opsat stillads på BV 10-14 (etape 1) og nedriverne er i fuld gang på lofterne med at rive ned.
Stillads på etape 1 er færdig den 2. sep. Hvorefter nedrivning af taget starter op den 5.sep.
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Okt.
Nov.

Der opsættes stillads på etape 2 fra uge 38-39
Tidsplanen på etape 1 holder ikke. Kjær Knudsen redigere tidsplanen.

8.1.2

Varslinger

8.1.3
Okt.

Økonomi
Tillægs arbejder, der er afholdt møde mandag 3.10.2016 for at afklare evt. tillægs arbejder. Oversigt
over tillægs arbejder fremsendt til ”tagudvalget” og skal afklares for ikke at bremse projektet.
Vi afventer tilbuds/ aftale sedler til bestyrelsen godkendelse eller afvisning.

Nov.

8.2
8.2.1
Nov.

Altan projekt
Nyt i projektet

8.2.2
Okt.

Møder altan udvalget
Møde i Altan udvalget mandag den 10.10.2016. Der er 5 faste medlemmer i altan udvalget.
Fremadrettet skal der skrives referat af møderne i altan projektet, der skal fremsendes til bestyrelsen,
ligesom der skal udsendes mødes indkaldelser til bestyrelsen. TG oplyser at der ikke kan optages nye
lån i foreningen før tagprojektet er afsluttet. Da det ikke må påvirke andelskronen.
Der er aftalt møde med Min altan den 14.11.2016

Nov.
8.3

Okt.
Nov.

Brugsvandsstigestrenge
Pris: stigstrenge i begge sider af BV 81.100+ moms (101.375 kr.) udskiftning af hovedledninger under
BV 18. KV: 27.900 + moms (34.875kr) VV: 22.000+ moms (27.500 kr.) Hovedledninger Bv 20-22 i
kælder. 111.300 + moms (139.125 kr.)
AC forslår at vi sætter udskiftningen i gang i Bv og KV kælder. Og venter med VV i Bv samt under 2022 til beboerne alligevel skal tømme deres kælderrum i forbindelse med isolering.
Beboerne er varslet.
Højre side af opgangen er forløbet super fint. Blikkenslageren er nu i gang med venstre side. Bv 20
varsles snarest muligt.
Arbejdet starter op mandag den 7.11.2016 og strækker sig over de næste 14 dage.

9: Kommunikation
9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Nov.

Nyhedsbreve
Hpfi
Altan projektet
Sne

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02
sep.
nov.

Medarbejder
Andreas ansættelse forlænges til 1. nov. 2016.
Andreas har desværre været syg de 3 uger af nov.

10.03

Årlig lønregulering

11: Eventuelt
11.01 nov.
Nov.
Dec.
Jan.
Marts

Back up og virusprogram 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.
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
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7

April
Maj
Juni
Nov.

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.
Der mangler stadig beslutning om backup, endvidere mange alt historik i kontor mailen.
AD og HG ser på dette inden næste møde.
AC ser på det sammen med Andreas Gårdmand.
AD sørger for backup af dropboks.

12: Behandling af personfølsomme sager.
12.01

note 5

Således godkendt af bestyrelsen:

___________________
Troels Glismann
Bestyrelsesformand

____________________
Andreas Nøhr Lawaetz
Næstformand

_____________________
Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem

___________________
Theis Petersen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Mikkel Kristensen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Hakim Jonas Ghoula
Bestyrelsesmedlem

____________________
Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
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