Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 5 oktober. 2017
Sag:
Sted:
X
afbud
X
afbud
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
Anne Gausland
Simone Lahn Abilskov
Annika Christensen,
Nikita Grønlund
Preben Gamst
Jens Voergaard
Frank Maali
Paul Børling

Tid:
TG
ANL
AD
TWP
MJK
MK
HG
AG
SLA
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)
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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
1.1 maj

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøderne fastsættes til den første torsdag i måneden. Afbud min. dagen før.

1.2.1

Generalforsamling 2017

1.2.2

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes

1.2.3
Okt.

Valuar vurdering
Det forventes ikke at byggeregnskabet er klar til den ordinære generalforsamling, hvorfor det ikke vil
give mening af lave en valuar vurdering inden. Men TG forslår eller forventer at der stilles forslag om
at få lavet valuar vurdering når regnskabet er afsluttet. Såfremt der laves valuar vurdering anbefales det
at der hensættes til kommende projekter, evt. altaner, skrald på gaden, ect. så man ikke risikere et evt.
fald i andelskr. hvis der skal optages lån hertil.

1.3:
maj

Øvrige møder
Generalforsamling i Parknet den 30.5.2017
AD deltager i generalforsamlingen som repræsentant fra ABL

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
1.4.9

Foreningens fester
Fastelavnsfest
Påskefrokost ældreklub
Havedag maj
Sommerfest
Julefest/juletræstænding
Samarbejdspartners julefrokost den
Julefrokost i ældre klubben
Sommer fest
Bestyrelsesmiddag med alle tre bestyrelser i gården

1.5

Møde med CEJ
Den 11 oktober. TG og ANL

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

3: Økonomi/budget
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3.1:
August:
Okt.

Foreningens økonomi
Som det ser ud nu, så kommer vi ud med et overskud på 1,3 mio. kr. ved udgangen af året. Vi fortsætter
derfor projektet med udskiftning af forsyningsrør i kældrene.
Foreningens økonomi er stadig rigtig fornuftig.

3.2:
Okt.

Restanceliste
En andelshaver er i restance, med en måned, august. Der er taget kontakt til andelshaver.

3.3:

Retssager og tvister

3.4

Administration

4: Breve til bestyrelsen
4.1 okt.

Ansøgning om en Yoga klub tirsdag eller onsdag aften mellem 20-21 og penge til Yoga måtter. Ca.
1400 kr.
Bestyrelsen bakker op om en yoga klub. Når klubben er oppe at køre kan der ansøges om måtter igen.
Der må ikke betales for instruktør, idet det så er et kommercielt arrangement. AC giver besked.

4.2 okt.

Ansøgning fra børneklubben om penge til afholdelse af Halloween 3.000,00 kr. til mad og drikke og
6.000,00 kr. til spøgelseshus og materialer.
Bestyrelsen/foreningen vil gerne yde tilskud på 3.000,00 kr. til mad. Og 2.000,00 kr. til oppyntning.
Der skal opslag op i hele Lersøgaard om at alle må deltage i både spisning og ”uhygge” AC giver
besked.

5: Gårdlauget
05.1
5.1.1
Okt.
Maj
Juni
Okt.

Nov.

Jan

Maj

Juni
Aug.
Sep.

Okt.

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.
Gårdlauget håber at der sammen med miljøpunktet kan indkaldes til et møde med de omkring boende
interesseret foreninger inden længe. Tilbud fra Miljø punktet screening af projekt med nedgravet smart
miljø stationer. 31.250,00 kr. inkl. moms. Der er givet tilsagn fra alle tre foreningen om dækning af
denne udgift uden for det alm. gårdlaugsbidrag.
Kontrakt for screening af projekt modtaget til underskrift.
Kontrakt underskrevet, det forventes at Miljø punktet har første udkast klar til gårdlaugsmøde i august.
Miljø punktet fremlagde over for gårdlaugs bestyrelsen første udkast til screening af et projekt. MK
arbejder videre sammen med miljø punktet. Foreløbigt overslag 8-12 mill. Som er regnet ud fra
prototyper. Miljø punktet anbefaler at der indhentes to underhåndsbud så vi kan få en korrekt pris. Miljø
punktet har netop indhentet tilbud til en til en anden forening hvor en station koster 900.000 kr. så
forventningerne er at det bliver væsentligt billigere end det foreløbige overslag.
Der er møde i arbejdes gruppen inden for kort.
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5.1.2
Feb.

Maj

Juni

August
Sep.

Okt.

5.2:
Aug.

Sep.

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
HDB pizzeriaet, har egen pap container, men benytter alle andre fællesfraktioner
Der er i gårdlauget besluttet at HDB indgå i dialog med deres to erhverv, om mulighederne omkring
affald. Gårdlauget ønsker at erhvervene så vidt muligt bortkøre så meget affald som muligt og f.eks.
Kun har en container til alm. dagrenovation i gården. Idet vi pt. ikke har kapsitet til flere container og
derved skulle inddrage en af garagerne til erhvervs affald for at få plads.
Gårdlauget er indstillet på at leje en af garagerne ud til de tre erhverv der har brug for plads i gården til
container. Der arbejdes på hvordan der kan udfærdiges en kontrakt.
Bestyrelsen i ABL er imod at der laves en aftale omkring erhvervs affald. Idet der ikke menes at det
skal ligge gårdlauget og derved Lersøgaard til gene. TG og ANL indkalder formanden for gårdlauget til
møde omkring dette.
Gårdlauget har i samarbejde med NGR udarbejdet et udkast lejekontrakt.
Miljø punktet oplyste at de kunne være behjælpelig med at lave et pulje beregning vedr. erhverv, hvis
de skal indgå i en del af den alm. renovering i gårdlauget. Typisk vil et erhverv producere 20 % mere
affald end en husstand, hvorfor deres bidrag også bør være tilsvarende. MK, AC og RM arbejder videre
med dette sammen med Miljø punktet. AC har gentagende gange rykket kommunen for møde.
Kommunen kunne ikke hjælpe meget, i stedet er der afholdt møde med Erik fra Miljø punktet. MK
redegjorde for et meget positivt møde.
Økonomi gårdlauget
Gårdlauget har netop modtaget regnskabet fra 2016-2017 til gennemsyn.
Der informeres om, at regnskabet umiddelbart ser ud til at give et overskud, der forventes at kunne
anvendes til at etablere grønne tage på de tage, der ikke allerede har grønne tage.
Det foreslås at der i forbindelse med etablering af grønne tage på fælleshuset, laves yderligere
ovenlysvinduer.
Der er pt. En opsparing i gårdlauget til en ny feje maskine på 200.000 kr. der er budgetteret at sætte
100.000 af hvert år.
Regnskabet går ud med et overskud på 104.000 kr. men der er ubetalte regninger på 64.000 kr.
Der blev på bestyrelsesmødet besluttet at budgettere med følgende planlagte forbedringer i 2018
• Ingeniør beregninger på bæreevnen så der kan laves grønne tage på skure og andre bygninger
• 1 stort sejl i Bv gården, de to andre samles til et sejl.
• Fælles gasgriller
• Bed med skygge planter ved mellemgangen mod Slangerupgaard

Okt.
5.3:
Sep.
Okt.

Gårdlaugs Generalforsamling
Dato for generalforsamlingen er sat til den 13.10.2017 kl. 17.30
Korrigering, GF er rykket til den 24. nov. kl. 17.30

6: Vurdering og salg
6.1.1:

Opsigelser,
Måneder 2016-2017
Okt.
nov.
Dec.
Jan
Feb.
Marts
April

Opsigelser
5
1
3
2
3
4
1

Samlede ledige lejligheder.
5
3
5
4
3
4
1
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Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.

6.2

Vurderinger af lejligheder

6.3

Byggetilladelser

3
4
3
4
1
1

7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
1: Vej/gade og gård
2. Bygninger
3: Fælleshuset
7.3.1:
Fælleshuset
Juni
Tilbud fra Gidex for to nye anlæg 34.000 kr. ex moms. AD indhenter et tilbud hvor pumpen kun kan
levere varme. AD har mandat til at sætte arbejdet i gang.
August
AD sætter arbejde i gang med udskiftning af airconditionanlæg snarest.
Sep.
AD har bestilt nye air-con anlæg, vi afventer dato for opsætning. AD rykker for opsætning.
Okt.
De nye anlæg er sat op. Der skal tegnes ny service aftale. AC og AD kigger på det. AC opsiger
nuværende service aftale og laver nu med Gidex. Alternativt også på serverrummet.
7.3.2

Okt.
Nov.
Dec.

Jan.
Feb.

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

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
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.
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Juni
Aug.
Sep.
Okt.

Nyt tilbud modtaget fra Makenet. PT. sættes ikke mere i gang før vi har set om de ting der tilbydes
fungere.
Vi afventer fortsat en præsentation af den kommende løsning fra Makenet.
TG har rykket for nyt hos Makenet. Scantron har meddelt at programmet nu er færdigt men der ventes
på at den nye hovedesoftvare udkommer.
Scantron er nu klar til at præsentere det nye software i start november.

4: Hotel-lejlighed
7: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
6: Vaskeri
7: Pladsen (Hothers Plads)

8: Projekter
8.1:
8.1.0
Sep.

Tagprojektet og energi renoverings projekt.
General status på projektet.
Kælderrum HP 27+29+31+33+35 er leveret tilbage til andelshaver. Desværre halter loftrummene
bagefter og der er endnu ikke leveret nogen tilbage på Hothers Plads.
Montering af solceller er i fuld gang.
Nedrivningen er kommet til HP 3

8.1.1
Sep.

Tidsplan
Afventer opdateret stillads plan fra KK

8.1.2
April

Varslinger
Kælderrum HP 23-31 varsles til den 11.maj 2017.
Kælderrum HP 21-7 er varslet til den 4 oktober. 2017.

8.1.3

Økonomi

8.1.6
Aug.

Ekstra kælderrum
der er ca. 3-4 kælderrum i overskud pr. opgang. Det lave under trappen bruge til døre opbevaring pr.
opgang. Hvad skal de øvrige bruges til? Udlejning, cykel værksted etc.
Vi venter med at tage stilling til, hvad de eventuelt ville kunne bruges til, indtil vi er kommer længere i
projektet.

8.1.7

Loftrum
Hvis der ikke er behov for f.eks. 2 loftrum pr. opgang, bakker bestyrelsen op om at der kun laves 2 i
stedet for 4. AC undersøger mulighederne med Kjær Knudsen.

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.
Altanudvalget ønsker bestyrelsens tilkendegivelse af en udvidelse af projektet hvor alle andelshaver
som udgangspunkt for altaner eller franske altaner. De andelshaver der ikke ønsker at have altan, vil der
blive spærret for adgang og brugen af altanen.
Der skal dog tages stilling til hvordan udgifterne til de altaner der ikke benyttes skal finansernes (Hvem
skal betales altan bidraget for disse altaner).

Maj

Der må gerne udarbejdes projektforslag på altaner til alle, men bestyrelsen skal se projektforslaget før
det præsenteres for andre.
Bestyrelsen ønsker at vide noget mere konkret
• Hvor store altaner der arbejdes med (dimensioner)
• Modeller
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Okt.

• Opsætning muligheder
• Placering gade og gården
• Mansard
• Stuelejlighederne
• Priser
Tilføjelse til referat fra maj fra NGR:
I forhold til altaner på samtlige lejligheder hvor det er muligt, og blokering af altandøre for de
andelshavere som ikke ønsker altan. Anbefaler CEJ at der kigges på hvor mange der er tale om, som
ikke ønsker at gøre brug af altanen, set i forhold til økonomien.
For de som ikke ønsker at benytte deres altan, vil udgiften (altanbidraget) skulle finansieres i foreningen
i den daglige drift.
Endvidere oplyser CEJ at de spørgsmål som altan udvalget ønsker svar på ikke er indeholdt i det
oprindelige tilbud. Hvorfor der skal betales for dette.
Oplæg til GF modtaget. Altan udvalget har gennemgået oplægget, og har herefter vendt tilbage til CEJ
med kommentar.
MK redegør lidt for status i projektet, og orientering om at CEJ ønsker yderlig betaling ca. 4-5 timer for
at lave endnu en indstille som er mere vidtgående. Bestyrelsen godkender at rådgivningerne udvides til
udarbejdelsen af indstilling 2.
Endvidere vil altanudvalget gerne fremlægge det hele for bestyrelsen, når begge indstillinger er klar og
altan firma er udvalgt.
ANL ønsker en konsekvensberegning på hvilke konsekvenser et altan projektet vil have for foreningen,
hvor nogen andelshaver ikke benytter altanerne. Der bevilliges også et par timer på denne udregning.
Der er modtaget to forslag fra CEJ en hvor alle for opsat altaner, og en hvor der kun sættes op, hvor det
ønskes.
Der har d.d. Været besigtigelse af muligheden for at få opsat altaner på 5. sal.
Der arbejdes fortsat på projektet.
MK og TP har arbejdet på indstillingen og er snart klar til at præsentere dette for hele bestyrelsen.

8.2.2

Møder altanudvalget

8.3
Maj

Brugsvandsstigestrenge
Tilbud modtaget fra Chabert VVS, priserne er opdelt i etaper tilsvarende BV, samlede pris for
udskiftning af forsynings rør fra HP 19-35: 405.250,00 kr. ex moms (506.562,50 kr. inkl. moms) Der er
tidligere indhentet tilbud fra KEG VVS på tilsvarende arbejde i Borgmestervangen.
Der er nu udskiftet forsyningsrør frem til HP 21
Næste afsnit af kælderrum er varslet til den 4 oktober, hvor der forsættes med rørene.
portene MG og HP 13 har været gravet op og rør er skiftet samt el- til solceller nedlagt. HP 21 samt BV
graves op den 11.9.2017
Udskiftningen af forsynings rør HP 21-7 starter op den 5. oktober

Juni

Aug.

Aug.
Sep.

okt.

9: Kommunikation
9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Aug.

Nyhedsbreve
Kommunikationsudvalget vil gerne have sat arbejdet i system. Der vil derfor fremover være deadline
for bidrag 10 dage før bestyrelsesmødet. Der arbejdes på at få lavet en skabelon for bidrag til
nyhedsbrevet.
MK har fremsendt nyhedsbrev.
Punkter til næste nyhedsbrev
-Tagprojekt
- effekter på fællesarealer
- oplysning om lynnedslaget, foreningens anlæg og parknets anlæg.

Sep.

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02

Medarbejder
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Michael har udskudt sine 14 dages barsel til uge 24-25 og igen uge 30-til om med uge 37
AC har ferie fra den 6 nov. og 14 dage. Carsten indkaldes i AC ferie.
10.03

Årlig lønregulering

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

Aug.
Sep.
Okt.

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.
Der mangler stadig beslutning om backup, endvidere mange alt historik i kontor mailen.
AD og HG ser på dette inden næste møde.
AD sørger for backup af dropboks.
Computer indkøb på mødet. Back up venter stadig.
Andreas har installeret computeren, og der er indkøbt Office pakke.
Der mangler stadig Backup.
Der arbejdes fortsat på en decentral løsning. Der gives mandat til at finde en holdbar løsning.
Hakim har indkøbt backup løsning til computeren.
Der er en proces i gang.

11.03
juni

Adgangs brikker
TWP ønsker en dialog om hvordan vi sikre os at mistede brikker ikke havner i forkerte hænder.

Nov.
Maj
Juni

12: Behandling af personfølsomme sager.
12.01

Note 3, lejligheds syn

12.02

Note 5 Klager over larm, slagsmål mm.

12.03 maj

Note 6 ubeboet lejlighed

12.04 sep.

Leje af fælleshus

Således godkendt af bestyrelsen
___________________
Troels Glismann
Bestyrelsesformand

____________________
Andreas Nøhr Lawaetz
Næstformand

_____________________
Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem

___________________
Theis Petersen
Bestyrelsesmedlem
___________________
Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem

____________________
Mikkel Kristensen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Hakim Jonas Ghoula
Bestyrelsesmedlem
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