Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 14. juni 2018
Sag:
Sted:
X
Afbud
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
Simone Lahn Abilskov
Malte Juelsborg Karsten
Mikkel Kristensen
Anne Gausland
Theis Wolter Petersen
Andreas Søndergaard
Annika Christensen,
Nikita Grønlund
Preben Gamst
Jens Voergaard
Frank Maali
Paul Børling

Tid:
TG
ANL
AD
SLA
MJK
MK
AG
TWP
AS
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
Juni

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøderne fastsættes til den første torsdag i måneden. Afbud min. dagen før.
mødet i juli er aflyst pga. af sommerferie.
Næste møde er den 2 august.

1.2.1

Generalforsamling 2018

1.2.2 Jan.

Forslag til GF:

1.2.3

Beretning:

1.2.4

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes

1.3:

Øvrige møder
Generalforsamling i Parknet
Den 29.5.2018
Anders blev genvalgt til bestyrelsen. Parknet opdaterer deres udstyr.

juni

1.4:
1.4.1
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

Foreningens fester
Fastelavnsfest
Havedag maj 6 maj 2018, gårdlauget laver opslag. Have dagen er udsat til den 12. maj 2018
Sommerfest
Julefest/juletræstænding
Samarbejdspartners
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:

Restanceliste note 2
Se Noter, Vigtigt
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3.3:

Retssager og tvister

3.4
Juni

Administration
Persondata lovgivningen, AC forslår der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder foreningens
politikker, disse skal bla. står på foreningens hjemmeside og evt. i mail brevhoved. Ect. ABF har
udsendt blanketter der kan benyttet som udgangspunkt og tilpasses.
AC og Malte indgår i et lille udvalg.
Endvidere skal der ryddes op i foreningens fysiske arkiv. Dette kunne gøre på en bestyrelses arbejdes
dag med evt. efterfølgende mad.
Bestyrelsen laver en arbejdesdag for oprydning af det fysiske arkiv. Malte lave en proces beskrivelse.

4: Breve til bestyrelsen
5: Gårdlauget
05.1
05.01.01
April
Maj
Juni
5.1.2
Jan.
Feb.
Marts.

April
Maj

Nyt fra gårdlauget
Affald på gaden
Alle tre foreningen har GF i april hvor der skal træffe beslutning om projektet.
SLG og ABL stemte for, HDB stemte desværre imod, Gårdlaugs bestyrelsen skal se hvilke muligheder
der er.
Løsning med leasing undersøges eller leje.
Ændring omkring erhvervs 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.
Der er stor enighed i bestyrelsen om at det ideelle vil være at erhverv lejer garagerne til 850,00 kr. pr.
måned og selv laver aftaler om afhentninger. AC laver oplæg til erhvervene, og beder Nikita gennemgå
oplægget.
Når erhverv har den mænge affald som er registeret kan kommunen overroule evt. leje kontrakt
forening har med det enkle erhverv. Dette jf. skrivelse fra Sussi fra kommune.
Hængeparti AC
Udkast udsendt til gårdlauget for kommentar.

5.2:
Juni

Økonomi gårdlauget
Regnskabs året sluttede pr. 31.5.2018

5.3:

Gårdlaugs Generalforsamling

5.4:
Juni

Drift
Gårdlauget har bestilt forskønnelse af transformator til udførelse i uge 25. Endvidere er Andreas ved at
bygge en hønsegård og der er oprettet et stort hønseudvalg. Der er lavet blomsterkumme ved
gennemgangen ved fælleshuset ud mod Mimersgade. Endvidere bestilt forstærkning af de 5 garager til
grønne tage.

5.5:
Juni

Høns
der har været stort opbakning til hønselauget som allerede har afholdt deres første møde. Der er planer
om at indkøbe 5 dværg Wyandotter høns når hønsegården er færdig. Der er forslag om at hønsene
nogle gange er i hønsegården og andre gangen går frit i gården. Gårdlauget behandler dette på
kommende møde i uge 25.
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6: Vurdering og salg
6.1.1:

Opsigelser,
Måneder 2017-2018
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Feb.
Marts
April
Maj
Juni

Opsigelser
4
3
4
1
1
2
3
3
2
3
3
4
2

6.2
Juni

Vurderinger af lejligheder
Paul Børling har stoppet samarbejdet med Pålsson arkitekter, men forsætter som selvstændig.

6.3
Juni

Byggetilladelser
Andel 177, ansøger om forlængelse af fristen med 3 måneder for blænding af døre i forbindelse med
sammenlægning, da der er leveringstid på trappen der skal forbinde de to lejligheder.
Bestyrelsen giver 3 måneders dispentation.

7: Vedligeholdelse– Vedligeholdelsesudvalget
1: Vej/gade og gård
7.1.1 april
Tilbud på ny beplantning i gården.
AC har indhentet tilbud på ny beplantning i gården langs facaderne hvor planterne er fjernet i
forbindelse med tagprojektet. Tilbuddet indeholder buske, stauder og bunddække, nogle af buskene vil
være bærbuske som blåbær, hindbær mm. Andre bede vil være pryd bede. Pris inkl. moms 100.827,89
kr.
AC indhenter tilbud hos OK Nygaard
Maj
Tilbud fra OK Nygaard 51.875,00 kr. inkl. moms
AC skal sikre, at de to tilbud er afgivet på samme grund, dvs. der er tale om samme beplantning.
Tilbuddene skal videresendes til Vedligeholdelsesudvalget.
Juni
Tilbuddet fra Ok Nygård er accepteret og vi afventer opstarts dato.
7.1.2
Juni

Beplantning på facade.
AC forslår at der sættes roser ved facade hvor de store planter er gået ud. Roser nemmer at holde og
kræver ikke lift for klipning en til to gange om året. Bestyrelsen ønsker at der plantes nye blå regn de
steder hvor de er gået ud. Gerne med blomster. Evt. ny opsætning.
AC snakker med Stenbroens om mulighederne for beplantning inden på Hothers Plads

2. Bygninger
7.2.1
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.
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7.2.2
Sætnings revner HP 29/31
Marts og april Der er væsentlige sætnings revner i både under facaden og hele vejen op i murværket ved HP 29-31
Tilbud indhentet.
Under facade: 12.000,00 kr. ex moms, hertil kommer maler.
Øvre facade med stillads: 24.500,00 kr. ex moms.
Arbejdet sættes i gang.
Maj.
Arbejdet er udført. Mangler dog maling.
7.2.3
April

juni
7.2.4
Maj

Juni

Forstærkning af tage for grønne tage
Vindfang ved fælleshus: 17.900,00 kr.
Fælleshus: 85.900,00 kr.
Køkken: 55.500,00 kr.
Priserne er ex. Moms.
Punktet udsættes til vi ved om vi får penge retur fra Hofor fra afpropning af regnvands afledning.
Gårdlauget har i gangs sat forstærkning af de 5 garager.
Vedligeholdelses plan
Tilbud på vedligeholdes rapport 31.250,00 kr. inkl. moms, herefter 12.000,00 kr. for opdatering hvert 3
år.
Skal der indhenter endnu et tilbud evt. fra Bang og Beenfeldt.
Vedligeholdelsesudvalget iværksætter start af vedligeholdelses.
AC beder CEJ udarbejde en vedligeholdelses plan

3: Fælleshuset
7.3.1:
Fælleshuset

7.3.2
Okt.
Nov.
Jan.
Marts
Maj
Juni

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.
Der er stadig intet nyt. Men scantron forventer at frigive en release midt marts, herefter kan de
installeres på vores system, med de muligheder som blev vist på sidste møde.
AD rykker Scantron
Bookings systemet er endnu engang trukket tilbage. AD følger op. TG oplyser at bookingsystemet er
blevet en del af den større pakke som endnu ikke er klar.

4: Hotel-lejlighed

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

8: Projekter
8.1:
8.1.0
April

Juni

Tagprojektet og energi renoverings projekt.
General status på projektet.
Hele projektet er afleveret den 22. marts 2018, projektet er godkendt af kommunen som ligeledes har
besigtiget. Kommunen frigiver derved 80 % af den aftale støtte.
Der er lavet fejl og mangle lister, og det er aftalt at disse fejl og mangler udbedres inden udgangen af
juni 2018. Endvidere er der tvist omkring gennembrydningen af taget ved ventilationskanalerne.
Kjær Knudsen havde til den 1 juni til at udføre fejl og mangler. Der afholdes fejl og mangel
gennemgang den 14.6.2018. En del fejl og mangler er nu udbedret. AC gennemgå belægning med KK
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tirsdag den 19/6-2018. Alle fejl og mangler forventes udført fredag uge 25, dog senest uge 26.
Taget er blevet fotograferet med drone, og ser rigtigt fint ud.
8.1.1
Feb.

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

8.1.2
Dec.

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.
Frank har meddelt at han har afleveret hvad han skal, AC er i gang med at følge op hos CEJ.

Jan.
Juni
8.1.4
Feb.

Marts
April

Maj
Juni

Ventilations kanaler
Der er en udfordring med kondens fra ventilationsrørene, 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.
Der arbejdes videre på at finde den bedste løsning.
Teknologisk institut er inddraget som ekstern konsulent. KK ændre på de kanaler med vandrette træk og
for mange knæk uden beregning. Der mangler dog enighed omkring gennembrydning af tagflade ved
ventilationskanaler.
Der er afholdt møde med Teknologisk Institut og forenings advokat.
Der skal indkaldes til et møde med TI, Frank Maali og foreningen samt foreningens advokat. Frank
efterspørger dato for møde.

8.2
8.2.1

Altan projekt. (tovholder)
Rådgiver
Der indhentes endnu et tilbud på rådgiver hos Paul Børling som arbejder hos Pålsson arkitekter.

8.2.2
Juni

Møder altanudvalget
Der er afholdt et møde med altanudvalget i går. Altanudvalget vil tage ud i forskellige gårde se på
muligheder og tale med bestyrelserne omkring samarbejdet med de forskellige altanfirmaer.
Bestyrelsen er inviteret til at deltage. Det bliver enten den 28.7.2018 eller 4.8.2018.
Min altan vil gerne lave en skitse tegning uden beregning.

8.3

Brugsvandsstigestrenge

9: Kommunikation
9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Okt.

Nyhedsbreve
Punkter til næste nyhedsbrev

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02

Medarbejder

10.03
April

Årlig lønregulering
AC har fremsendt opæg til lønregulering efter den nye overenskomst til personaleudvalget. Men ingen
tilbagemelding fået trods rykker.
Bestyrelsen kigger på det.
status

Juni
10.04
April
Maj

Arbejdes pladsvurdering
arbejdes tilsynet har varslet besøg. Der er i den forbindelse tilknyttet ekstern konsulent for udarbejdelse
af arbejdes plads vurderinger.
Arbejdet skal gøres færdig i samarbejde mellem AC og bestyrelsen. HASTER
TG og AG aftaler møde i næste uge med AC, hvor APV gennemgås.
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Juni

Møde afholdt mellem AC, AG og TG. APV gennemgået. AC opdaterer arbejdes beskrivelser, og sender
til personale udvalget.

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

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.
Nov.
AD sørger for backup af dropboks.
Maj
Computer indkøb på mødet. Back up venter stadig.
Juni
Andreas har installeret computeren, og der er indkøbt Office pakke.
Der mangler stadig Backup.
Aug.
Der arbejdes fortsat på en decentral løsning. Der gives mandat til at finde en holdbar løsning.
Sep.
Hakim har indkøbt backup løsning til computeren.
Okt.
Der er en proces i gang.
Jan- feb. Mart april Status/pågår
Maj-juni
??????
11.02
Juni

Hjertestarter
Foreningens hjertestarter har været i brug, og i den forbindelse har der fra beboere og personalet
været ønsket om en et kursus i hjertestarteren. Et kursus koster 5000,00 kr. for 4 timer for 16 personer.
AC aftaler en dato for møde og laver laves en bindende tilmelding til kursuset.

11.03

ferie
Navn
Annika
Michael
Due
Nikita
Troels
Andreas
Anders
Malte
Simone
Mikkel
Anne
Theis
Andreas S

Uge 27
1/2

28
X

29
X

30

31

32

33

34

35

36

X
X

1/2
X

X
X

X
X

X

X

1 dag

X
X

X
X

12: Behandling af personfølsomme sager.
12.01

Note 1, lejligheds syn

12.04

Note 3, gentagende vandskade
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Således godkendt af bestyrelsen

___________________
Troels Glismann
Bestyrelsesformand

____________________
Andreas Nøhr Lawaetz
Næstformand

_____________________
Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem

___________________
Simone Lahn Abildskov
Bestyrelsesmedlem

____________________
Mikkel Kristensen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Anne Gausland
Bestyrelsesmedlem

___________________
Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
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