Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 6 april 2017
Sag:
Sted:
X
X
X
X
afbud
X
afbud
afbud
afbud
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
Frank Maali
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
Rådgiver (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.
6.
Vaskeri
7.
Pladsen (Hothers Plads)

1

Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 6 april 2017
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
April: 6/4

1.2.1
Nov.
Dec.

Feb.

Generalforsamling 2017
Udkast fra Theis diskuteres. Theis retter til.
CEJ’s system er opsat til at eksterne betaler. Standardpris sidste gang var 300 kroner for oprettelse og
300 kroner om året. Vi foreslår 300 (oprettelse) og 200 kroner (årligt gebyr) med ekstern betaling. ANL
skriver til CEJ om pris.
Oplæg blev gennemgået

1.2.2
Jan

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes
Generalforsamling: 10.4.2017. Tidspunktet fastsættes på regnskabs mødet.

1.2.3
Feb.

Forslag fra beboere
Forslag fra beboere
1. Hund i foreningen
2. valuar vurdering
3. ændring i valgperioder
4. overdragelses af andele
5. information til beboere og bestyrelsesmail
6. Fremleje
Forslagene blev gennemgået til mødet.
Beboere gruppen har booket fælleshuset den 5. april til beboere møde. Beboere gruppen aflyste mødet
og lån af lokalet.

April

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
Julefest/juletræstænding
Samarbejdspartners julefrokost den
Julefrokost i ældre klubben
Sommer fest

2: Øvrige aktiviteter i lokale området.
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DSB-arealet. /Uptown

3: Økonomi/budget
3.1:

Foreningens økonomi

3.2:
Marts

Restanceliste
En andelshaver er skylder to måneders husleje. NGR har sendt brev omkring indbetaling og eksklusion.
Uden at andelshaver har reageret. TG har endvidere også haft fat i andelshaver.
Beboere udvalget har gentagende gange været forbi andelshaver uden at finde denne hjemme. Der er
derfor lagt brev til andelshaveren om at kontakte CEJ for løsning.
Beboerne har lavet en afdrags aftale med CEJ.

April

3.3:

Retssager og tvister

4: Breve til bestyrelsen
04.01 april

Flere andelshaver har henvendt sig idet parken på Hothers Plads benyttes af unge udefra. Beboerne har
ikke noget imod de er der, hvis de opføre sig ordentligt. Men de brækker sten op, og sviner. Der er også
en del der opholder sig i gården. Og der har været hærværk på gårdtoilettet med smadret toilet og ruder.
Der opfordres i næste nyheds til at hvis man mister brikker skal ma huske at meddele dette til kontoret
så brikkerne kan lukkes.
AC tager kontakt til mødestedet, og høre om de kan henvise til nogle SSP eller natteravne som kan slå
et smut forbi parken en gang i mellem.
AC undersøger om der kan opsættes noget mere lys i tre kløveren.

5: Gårdlauget
05.01
05.01.01
Okt.
Maj
Juni
Okt.

Nov.

Jan

05.01.02
Feb.

Nyt fra gårdlauget
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 oplyses 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. MJK
kan inddrage Niels Lützen. MJK får en budgetramme på 30.000 kr. fra ABL
Gårdlaugets 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.
Kontakt til Uptowns arkitekter og foreningen på den anden side af Mimersgade er alle positive. Inviteret
med til åbning for skrald på Sjællandsgade – MJK sender invitation frem.
UPtown er meget interesseret i projektet. Miljø punktet inviterer til møde med alle naboer. Malte og
Miljø punktet vil forsøge at indkalde til et møde med alle nabo foreninger. Alle tre foreninger i
gårdlauget er interesseret i at indskyde et engangs beløb i en projektplan. Endvidere har gårdlauget
sparet op til fremtidige til projekter, hvorfra rest beløbet kan hentes.
Ændring omkring erhvervs affald
Inden længe åbnes en cafe i det gamle vaskeri på hjørnet, hvorfor der må forventes en større mængde
affald. Skralde rummet ved MG 7 er allerede meget plaget af den megen erhvervs affald fra pizzeriaet.
Hvorfor gårdlauget arbejder på en ny løsning hvor alle erhverv samles et sted, og hver erhverv selv står
for bortskaffelse af affald.
SLG har slagteren kun en erhverv der pt. Benytter fællesaffalds skurene, og der har han sin egen
dagrenovations beholder. Erhverv ved SLG betaler ikke gårdlaugs bidrag
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HDB pizzeriaet, har egen pap container, men benytter alle andre fællesfraktioner
april
05.01.03
Marts
April

Nye tiltag til gården
Der er bestilt to stk. sol sejl til gården, så de er klar til foråret.
stolperne er opsat, sejl opsættes om ca. to uger.

05.02:

Økonomi gårdlauget

05.03:

Generalforsamling

6: Vurdering og salg
6.1:

Opsigelser,
Måneder 2016-2017
April
Maj
Juni
Juli
aug.
Sep.
Okt.
nov.
Dec.
jan
Feb.
marts
april

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

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

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.
April
AC afventer tilbud fra Fisker el.
AD følger op.
Juni
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.
April
AD sætter i gang
7.3.2

Okt.
Nov.
Dec.

Jan.

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.
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Feb.

Marts
April
Maj
Juni
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
Marts
April

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
Mødet med Makenet gik rigtigt godt og det ser ud til at de udfordringer der har været bl.a. med åbning
af brikker bliver løst i løbet af 2017, så programmet kan tages i brug.
Der er endnu ikke noget nyt. AC har venlig bedt Makenet spørge Scantron om hvornår der kan
forventes noget.
AC og AD har rykket for nyt. Makenet har desværre ikke fået sat de aftale opgaver i gang. AD følger op
sammen med Makenet. De to punkter der tidligere er sagt ja til sættes i gang.

4: Hotel-lejlighed
5: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
7.5.1
Lovpligtig energi mærkning
Bang Beenfeldt: 31.250,00 kr. inkl. moms for bygning 1 som er ejendommen.
AC sætter Bang og Beenfeldt til at lave opgaven, den skal først være klar når det gamle energimærke
udløber.
Marts
AC sætter i gang april maj måned.
7.5.2
Marts

April

7.5.3
Marts

Nye LED lamper i opgangene.
Vi har tidligere været i gang med at udskifte de gamle lamper i opgangen, men nye LED lamper. De
nye lamper har indbygget lyskilde og der skal derfor ikke skiftes pære. En af foreningens andelshaver
kan give gode priser på armaturer mm og jeg har derfor indhentet et tilbud fra ham.
162 stk. af 335 kr. = 54.270 kr. + moms normal (67.837,50 kr.) pris 76.131,90 kr. vi vil derved kunne
spare 8.294,40 kr. Alle skal købes af en gang men kan leveres af to gange.
Ny pris er 305 kr. eks moms. Fra andelshaveren (49.410,00 Kr. 61,762,50 inkl. moms.)
Dette giver en besparelse på 19% = 11502 kr.
Bestyrelsen ønsker ikke at benytte tilbuddet, men arbejder videre med en løsning, da vi tidligere har
kunne købe den billigere direkte.

Tilbud på nye dørtelefoner
Tilbud modtaget fra Makenet på Nye dørtelefoner. AD kigger på det.

6: Vaskeri
7: Pladsen (Hothers Plads)

8: Projekter
8.1:
8.1.0
Jan

Feb.
Marts

Tagprojektet og energi renoverings projekt.
General status på projektet.
Der er afholdt møde mellem foreningens Advokat, rådgiver og Kjær Knudsen den 23.12.2016 for
afklaring omkring ekstra arbejder mm.
Der afholdes endnu et møde mellem ABL og rådgiver mandag den 9.1.2017
AC forslår at der lave et informations brev, MK laver et udkast.
AC har lavet et udkast til nyhedsbrev hvor der også står en del om tagprojektet.
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April

8.1.1
Marts

April

8.1.2
Marts
April
8.1.3
Okt.
Nov.
Dec.

Jan.
Feb.
April

Foreningens rådgiver hos Balslev er stoppet pr. 1 marts. TG og Andreas afholder møde med Frank
Maali omkring rådgivning mm projektets videre forløb ligeledes den 1. marts.
Der laves forsøg med nedtagning af murer på etape 1, formentligt midt uge 10, murerne er markeret
med grønt. Det skal nedtages el. på etape 1
Nedrivning af vægge og skorstene pågår frem til HP 29. Hvilke har medført 13 steder hvor nedfald har
resulteret i af beboere har mistet tv-signal. Dette er nu retableret. Kjær Knudsen er blevet bedt om at
finde en løsning så der ikke falder sten ned i skorstene fremadrettet.
Etape 1 er afleveret og der er afholdt aflevering på etape 2 mandag i uge 14.

Tidsplan
Jonas fra KK har oplyst at beboerne skal forvente at kælderrummene skal være tømt i 2 måneder
Etape 1 afleveres i uge 10 hvorefter stillads nedtages såfremt alt godkendes og der ikke er fejl og
mangler. Stillads på etape 2+3 forventes nedtaget inden juni 2017.
Stillads plan modtaget fra KK og er omdelt til alle andelshaver.

Varslinger
Beboerne kan lave aftaler med hinanden om at dele kælderrum mens der arbejdes i etaper. Etape 1+2
kan lave dele ordninger med etape 3-4 og omvendt.
Kælderrum HP 23-31 varsles til den 11.maj 2017.
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.
Der er endnu ikke opnået enighed omkring tillægs arbejder. Bl.a. asbest som vi endnu ikke har fået et
skriftligt tilbud på. Det overvejer vi at sætte en anden entreprenør til dette.
Alle 228 kvistvinduer har problemer med isolering efter de blev skiftet for 10-15 år siden. Det skal
laves inden resten af arbejdet kan færdiggøres. Der er kommet et meget højt tilbud som vi endnu ikke
har taget stilling til. De presser hele tiden på prisen, og vi har to muligheder hvis vi ikke bliver enige om
en pris: 1) en opmand som vurderer prisen som alle accepterer eller 2) eller vi underskriver med syn og
skøn som forbehold hvor voldgiftsretten så bagefter vurderer prisen for arbejdet.
Vi har fået lov fra kommunen til at opføre 10-11 skorstene i stedet for 23.
Intet nyt, men der forventes at der vil komme en del tillægs arbejder på f.eks. Krydsfelter, asbest, kviste
mm. Dette afklares formentlig den 9.1.2017
TG og ANL har godkendt en del aftale sedler med ekstra arbejder, tilkøb mm. Ca. 1.850.000 kr. +
moms. Det er bla. Kvisttage, sidekviste mm.
Fuldmagt til byggekreditten skal ændres til Frank Maali efter at Rasmus er stoppet. Der har derfor været
lidt problemer med at få betalt regningerne til tiden.

8.2
8.2.1
Jan.

Altan projekt
Nyt i projektet
NGR har oplyst at der ikke kan optages lån før tagprojektet er afsluttet. Så man kan tidligst forvente et
evt. projekt herefter.

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
Nyt tilbud fra MinAltan med flere detaljer og CEJs anmærkninger indarbejdet. Afventer opfølgende
møde med CEJ. Kan forhåbentlig præsenteres tilbuddet for resten af bestyrelsen i starten af næste år.
Altan udvalget afholder med CEJ om budget opstillingen og finansieringsmuligheder.
AC sender tilbud ud til bestyrelsen.
Referat fra møde i altan udvalget samt møde med CEJ udleveres.

Nov.
Dec.
Jan
Feb.
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April

Altan udvalget har sendt spørgsmål til økonomi til CEJ og afventer svar.

8.3
Marts

Brugsvandsstigestrenge
BV 22 afsluttes fredag den 3. marts. Projektet er forløbet uden problemer. Herefter forsættes i kældrene,
så snart beboerne har tømt rummene. AC kordinerer dette med Kjær Knudsen.
bestyrelsen besluttet at skifte forsyningsrørene løbende i takt med at klæderne skiftes. AC indhenter en
pris.

April

9: Kommunikation
9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:

Nyhedsbreve

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02

Medarbejder
Michael har udskudt sine 14 dages barsel til uge 24-25

10.03
April

Årlig lønregulering
Lønregulering og MU med medarbejderne. Vi afventer den nye overenskomst

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

April
Maj
Juni
Nov.
Dec.

Jan
Feb.
April

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
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.
TWP efterlyser mere information før møderne omkring sager som der skal tages stilling til og at punkter
hvor der skal tages stilling til en sag markeres. Der ønskes generelt en baggrund for de forskellige
punkter, forslag til løsningsforslag. Der må også gerne markeres forskel på orienterings- og
beslutningsforslag. Det vedtagne skal markeres klart. Vi kan overveje at lave en liste med aktioner.
Computer 2, er nu mere død end levende, skal der laves forsøg på genoplivning eller indkøbes en ny.
Hakim og Malte følger op på begge computer.
Hakim indkøber ny bærbar med de programmer der behøves.
Ac følger op hos Hakim

12: Behandling af personfølsomme sager.
12.01
Dec.

Jan
Feb.

April
12.02

Note 5
Beboeren vender tilbage med dato for lejlighedssyn. Det besluttes at beboeren tilbydes en aftale for
rengøring og betaling af strøm hvor han har pligt til at betale for foreningens udlæg. Udlægget er
pengepligtig ydelse.
beboeren ønsker ikke at optage mere gæld. I stedet forsøger andelshaver at finde en løsning i
samarbejde med kommunens voksen enhed.
Kommunen er på sagen, men der forventes fra kommunen side en behandling tid på omkring 3
måneder. Der er visitation hos beboere mandag den 6.2.2017, hvorefter der tages stilling til hvad
kommunen kan være behjælpelig med.
Kommunen har hjulpet beboeren med oprydning. Beboere udvalget aftale tilsyn med beboeren.
Note 6
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Dec.
Jan.

April

Hakim og Theis følger op med et besøg hos beboeren for at kigge på lejligheden.
Andelshaver har ryddet op i lejligheden, der er stadig en voldsom lugt af katte urin. Det besluttes ikke
at gøre mere i sagen pt.
Andelshaveren har modtaget et påbud om vedligeholdelsespligten jf. vedtægterne. Theis og Hakim
følger op. Andelshaver har til 1. marts til at udbedre.
AC og Hakim besigtiger.

12.04
Marts

Note 8
Klager over larm, slagsmål mm.

Feb.

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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