Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 1. februar 2018
Sag:
Sted:
X
X
X
X, afbud i maj
Afbud
X
X
Afbud
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
Dec.

Generalforsamling 2018
Følgende er på valg til GF: TG, MK, TP, HG
Ngr. Bedes undersøge hvem der er på valg.
På valg i 2018, TG, HG, MK og TP, formanden og 2 vælges for 2 år. Og et bestyrelsesmedlem for 1 år.
Samt suppleanter.

Feb.

1.2.2 Jan.
•

Forslag til GF:
Venteliste
TG forslår at bestyrelsen igen stiller forslag om venteliste samt valuarvurderingen når regnskabet
omkring tagprojektet og tilskuddet fra kommunen er endeligt afsluttet samt lovgivningen omkring
andelsboliger er vedtaget. Der gives besked til CEJ
Der indstilles endvidere forslag om ventelister. NGR udarbejder forslag.

•

Internet
TG stiller forslag om at tilslutning af internet bliver en del af huslejen, idet der opnås en besparelse på
15 kr. til hver andelshaver. Fra 68 til 53 kr. der er en tilslutnings procent på 92 hos andelshaveren.

•

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.
NGR udarbejder forslag.

Okt.

Feb.
1.2.3
Jan
Feb.

Beretning:
næste møde uddeles punkterne, og Hakim samler alle indslag til en samlede beretning.
Punkterne blev uddelt Hakim samle.

1.2.4
•
•

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes
Budget møde den 8. marts 2018 kl. 17.00
Generalforsamling den 17. april 2018 kl. 18.00
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1.3:
maj

Øvrige møder
Generalforsamling i Parknet

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
1.4.10

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
Bestyrelsesmiddag for ABL bestyrelsesmiddag.

1.5

Møde med CEJ

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

3: Økonomi/budget
3.1:

Foreningens økonomi

3.2:
Jan.

Restanceliste
En andelshaver er stadig i restance med 2 måneder siden august, bestyrelsen og administrator har
gentagende gange talt med andelshaver og lavet aftaler uden de over holdes. Eksklusions referat til
underskrift.

3.3:

Retssager og tvister

3.4

Administration

4: Breve til bestyrelsen
4.1 dec.

Jan.
Feb.

Henvendelse om guitarspil
En andelshaver har problemer med sin nabo der spiller guitar med forstærker, andelshaver har selv
forsøgt at snakke med naboen. Andelshaveren ønsker bestyrelsen hjælp til at løse problematikken.
MK tager kontakt til de to impliceret andelshavere.
MK har haft kontakt til begge andelshaver. og forslår et dialogmøde på kontoret.
Der har ikke været interesse for dialog møde fra den der klages over. Men idet der ikke er tilkommet
flere klager, virker det som om at de to parter har forstået at tage hensyn til hinanden og punktet udgår
for nu.

4.2 jan

Forslag op ”lægge” sammen borde på loftet.
Forslag fra andelshaver om lægge sammen borde på loftet. Borde tages fra fælleshuset, og der kan
indkøbe nye til fælleshuset ved behov.

4.3 jan

Ansøgning om dispensation om hund pga. af sygdom Note 1
Der gives ikke dispensation, NGR svare andelshaver.

4.4 jan
Jan.

Forhåndsgodkendelse til udvidelse af badeværelse ved sammenlægning.
En andelshaver ønsker at vide om der kan gives forhåndsgodkendelse på udvidelse af badeværelse ud i
gang areal. Og derved lukke for begge døre til den del af lejligheden.
Bestyrelsen ønsker at andelshaveren undersøger hvorvidt der kan opnås godkendelse hos kommunen og
brandmyndighederne. Endvidere skal vi vide hvad der gøres med dørtelefon og foreningens
installationer. Samt før og efter tegninger.
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5: Gårdlauget
05.1
05.01.01
Nov.
Jan.

Feb.

5.1.2
Feb.

Maj

Juni

August
Sep.

Okt.
Nov.

Dec.
Jan.
Feb.

Nyt fra gårdlauget
Affald på gaden
Indhentning af tilbud er i fuld gang.
Tilbud modtaget men endnu ikke gennemgået af gårdlauget. MK redegjort for underhåndsbuddet, der er
5 forskellige tilbud, i forskellige størrelser. Bestyrelsen syntes tilbuddet lyder fornuftigt, og ser frem til
at høre mere.
Gårdlauget ønsker at arbejde mod affald på gaden med minimum modellen med 3 stationer. MG + BV
og MI. Alle tre foreninger indhenter opbakning hos egen forening. Udgiften vil skulle betales som enkel
ydelse efter fordelings tal. Altså uden for gårdlaugets alm. Drift budget.
Erik fra miljø punktet inviteres til næste gårdsluags møde for nærmere gennemgang af mulighederne.
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.
Miljøpunktet 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.
Pga. henvendelse fra Kommunen om overfyldte container Midgårdsgade 7, er Pizza forretningen
midlertidig flytte over i skralderummet ved Mimersgade 112. hvor der var bedre plads i de eksisterende
containere. Der arbejde stadig på en permanent løsning for alle erhverv. Heimdahlsborg har fået forslået
at leje for garagen fastsættes for 850 pr. erhverv.
Der er fremgang i en ordning omkring affalds affald.
Miljøpunktet har fremsendt deres bud på pulje fordeling, forslaget er endnu ikke behandlet på gårdlaugs
mødet.
Gårdlaugs bestyrelsen er glad for oplægget fra Miljø punktet og oplægges fremlægges for de tre
foreningers bestyrelser.

5.2:

Økonomi gårdlauget

5.3:

Gårdlaugs Generalforsamling

6: Vurdering og salg
6.1.1:

Opsigelser,
Måneder 2016-2017
Feb.
Marts

Opsigelser
3
4
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April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.

6.2

Vurderinger af lejligheder

6.3

Byggetilladelser

1
3
4
3
4
1
1
2
3
3
2

7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
1: Vej/gade og gård
2. Bygninger
2.1.2
Stigning for køb af system nøgle
Jan.
prisen for et stk. system nøgle er steget til 295,00 kr. Måske skal der vurderes om der skal skiftes til
alternativ/andet låsesystem. Evt. brik.
Muligheden for briklåse blev vendt, hurtigt overslag for 62 online døre 500.000 kr.
Feb.
Foreningen har tidligere fået tilbud på online læser til alle hoveddøre og ingen læser på bagtrapperne.
Pris: 280.422,00 ex. Moms Makenet forslår at man opsætter standart offline cylinder (Sensolock) på
bagdørene. Det er læser med 230V og der skal derved ikke skiftes batteri. Prisen vil være 155.000 kr.
Ex moms i tillæg til tilbuddet på fordørene.
Anders indhenter endnu tilbud inden sommerferien.
3: Fælleshuset
7.3.1:
Fælleshuset
7.3.2
Okt.
Nov.
Jan.

Hotel og fælleshus.
Scantron er nu klar til at præsentere det nye software i start november.
Der er aftalt møde den 21.11.2017 kl. 17.30. TG, AD og AC deltager.
Status og hvordan kommer vi videre. Er der nogen mere økonomi?
AC har rykket Makenet.

4: Hotel-lejlighed
7: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
6: Vaskeri
6.1 jan.

Feb.

Opkrævning via Sanivas system
AC har indhentet pris på at en ekstra kategori til at opkræve for nøgler/brikker gennem saniva systemet.
Pt kan vi opkræve for Hotel og fælleshus. Dette for at lette arbejdes gangen hos AC og NGR. Pris
5.000,00 kr. + moms. For en ekstra kategori. PT skal AC give besked til NGR som skal opkræve
andelshaveren for brikker og nøgler skal indskrive manuelt hos CEJ når fakturaen kommer.
Bestyrelsen giver tilsagn om at der kan bestilles en ny kategori. AC sætter i gang.
Arbejdet er bestilt. Punktet udgår.

7: Pladsen (Hothers Plads)
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8: Projekter
8.1:
8.1.0
Dec.
jan.

Feb.

Tagprojektet og energi renoverings projekt.
General status på projektet.
projektet er nu 75% færdigt.
Der er ved at blive lagt gulv i Mg 9-11, der er opsat stillads på det sidste stykke af ejendommen.
Solcellerne er nu monteret og sat i drift. Vi forventer at solcellerne kan dække ca. 20 % af foreningens
strøm på fællesarealet.
Det sidste spær er sat, og der arrangeres rejsegilde for beboere, håndværker, rådgiver, og kommunen
mm.
Dato for rejsegilde torsdag den 8/2 kl. 14.00 eller fredag den 23/2 kl. 14.00. de fleste håndværkere (alle
tømrerne) slutter uge 6.
Der er rejse gilde den 23. feb. Kl. 14.00 AC bestiller pølsevogn mm.

8.1.1
Feb.

Tidsplan
Hele projektet forventes færdigt slut marts. Nedtagning af stillads forventes nedtaget midt april.

8.1.2
jan.

Manglende tømte kælderrum
to andelshaver har ikke tømt deres kælderrum.
• Den ene andelshaver har ikke responderet på vores mange henvendelser, AC har endvidere
forgæves forsøgt at opnår kontakt med andelshaver pr. telefon. Tingen er nu flyttet af ABL
men skal flyttes tilbage. Andelshaver skal betale for omkostningerne. Vi følger op på om
andelshaveren er ok.
•

8.1.3
Dec.
Jan.

8.1.6
Aug.

Jan.

Den anden andelshaver er ældre og dårligt gående, og har d.d. Meddelt at hun tidligere har
tømt rummet. Så det må være andre der har stille noget ind. Men idet det altid er andelshaveres
ansvar at sørger for at holde sit rum aflåst, må vi vel fastholde at rummet skal tømmes? Evt.
men hjælp udefra hvor andelshaver betaler udgiften. Rummet er helt fyldt. Rummet tømmes af
et firma.

Økonomi
Der er modtaget økonomioversigt fra Frank, og økonomien ser fornuftigt ud. TG, ANL og AC
gennemgår aftale sedler og øvrig økonomi i projektet.
Økonomien ser fornuftigt og vi holder os inden for budget.

Ekstra kælderrum
der er ca. 3-4 kælderrum i overskud pr. opgang. Det lave under trappen bruger 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.
Flere andelshaver ønsker at leje ekstra rum og vide hvad de ekstra rum skal bruges til. Der er også
opfordring til at tage det op på GF.
De ledige rum kan udleje for 300 kr. der skal være opsigelse med 3 måneder af foreningen og af lejer af
1 måned. AC laver udlejnings formular.

8.1.7
Feb.

Ventilations kanaler
Der er en udfordring med kondens fra ventilations rørene, der arbejder på hvilke muligheder der er på
de rør der allerede er ført op over tagryg og på dem der endnu ikke er udført.
Der skal være fundet en løsning inden 14 dage inkl. Hvilken økonomi der er i ændringerne.

8.1.8
Feb.

Udbedring efter tagprojektet (Anne)udsat til møde i feb.
Anne ønsker at bestyrelsen diskutere hvorvidt det er rimeligt at 5 sals lejlighederne må påregne mindre
revner mm efter tagprojektet.

8.2
Nov.

Altan projekt. (tovholder)
Mødet tirsdag den 5.12.2017 kl. 18.00 til mad.
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Dec.
Jan

Der er afholdt et rigtigt godt møde. Og projektet overgår til et bestyrelsesprojekt. Altanudvalget
udsender referat fra det afholdte møde.
Referat modtaget

8.2.2

Møder altanudvalget

8.2.3

NGR bedes undersøge hvad det koster at sammenlægge foreningens matrikler

8.3
jan.
Feb.

Brugsvandsstigestrenge
Sidste del af udskiftning af forsynings rør starter op midt januar først februar.
Udskiftningen forløber planmæssigt. Et enkelt sted er der opstået en vandskade idet andelshaver ville
skifte blandings batteri mens vandet var lukket og så ikke lukkede for balofikerne i egen lejlighed. Og
idet han så forlod lejligheden uden at være færdig, stod vandet ned til underbo og kælder da
blikkenslageren åbnede for vandet.
Da der har været en del vandskader fra denne lejlighed tidligere og skaden er selvforskyldt, skal
bestyrelsen tage stilling til om andelshaver skal betale for udbedringen af skaden?
Andelshaveren skal betale for udbedringen idet skaden er selvforskyldt. AC undersøger om udskiftning
af blandingsbatteri må gøres af andelshaver. Endvidere skal andelshaver have en advarsel jf. husorden
§2

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
- effekter på de nye loftarealer ☹
- låse til beboernes lejligheder er ofte i meget dårlig stand og måske ikke forsikrings godkendt.
-udluftning daglige for at undgå kondens nu der er blevet bedre isoleret.
- dato for GF

Sep.
Okt.

Jan.

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02
Dec.

Medarbejder
Carsten Larsen er blevet ansat frem 31 marts, og skal sørge for at alle opgaver på loftet udføres.

10.03

Årlig lønregulering

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

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 kontormailen.
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.
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Sep.
Okt.
jan

Hakim har indkøbt backup løsning til computeren.
Der er en proces i gang.

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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