Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 3. maj 2018
Sag:
Sted:
X
X
X
X
X
X
X
Afbud
Kommer kl. 19.00
Afbud
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

Bestyrelsen skal konstituere sig og bestyrelseslister skal opdateres.

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
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4.
5.
6.
7.

Hotel-lejlighed
Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
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
1.1 maj

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

1.2.1
Feb.

Generalforsamling 2018
På valg i 2018, TG, HG, MK og TP, formanden og 2 vælges for 2 år. Og et bestyrelsesmedlem for 1 år.
Samt suppleanter.
HG valgte ikke at genopstille, MK, SLA og AG blev valg som nye bestyrelsesmedlemmer og TP og AS
blev valgt suppleanter.
Slangerup Gård har vedtaget på deres generalforsamling, at de gerne vil være med til en fælles
skraldeløsning. Heimdalsborg har nedstemt forslaget på generalforsamlingen.

Maj

1.2.2 Jan.
•
Maj

Forslag til GF:
Venteliste
Procedurer fremsendt fra CEJ, skal kommenteres og godkendes.
Beskrivelse af proceduren
- ”Interne venteliste”: Interne salg skal forsætte som hidtil, hvilket betyder der ikke skal betales
administrationsgebyr, da der ikke er administrative omkostninger på den måde, som det forgår nu.
Da der ikke er intern venteliste, skal hele proceduren konsekvensrettes. Det betyder også, at der
ikke skal betales gebyr på 300 kr. for oprettelse af interne venteliste.
-

”Ekstern venteliste”: Sidste afsnit ”Man kan ikke stå passiv på foreningens venteliste……” skal
slettes.
”Prioritering”: Skal slettes

Rettelser til orienteringsskrivelse
- ”Ekstern venteliste”: Afsnittet skal flyttes så ”Intern fortrinsret” kommer først.
- ”Intern venteliste”: Skal i stedet hedde ”Intern fortrinsret”. Sætningen ”Hver andelshaver kan (…)
(derved interne prioritet)” slettes. Der skal henvises til § 14, stk. 1, litra c”
- ”Særligt i etableringsfasen – VIGTIGT”: Afsnittet skal være under ”Ekstern venteliste”.
Etableringsfasen løber fra (hurtigst muligt – når skrivelsen er klar) til 20. juni 2018.
•

Internet
Der stilles 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.
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•
•

Valuar vurdering
Der stilles forslag om indhentning af valuar vurdering til regnskabet 2018

Maj

Skralde stationer på gaden
Der stilles forslag om affald på gaden.
Alle forslag blev vedtaget.

1.2.3

Beretning:

1.2.4

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes

1.3:

Øvrige møder
Generalforsamling i Parknet

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:
Jan.

Restanceliste note 2
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.
Andelshaver er ekskluderet men ikke fraflyttet lejligheden. Der er derfor indgivet begæring til fode
retten.

Marts

3.2.1
Maj

Yderlige to andelshaver er i restance, NGR beder bestyrelsen kontakte andelshaver og oplyse dem om
alvoren.
MK har haft kontakt med denne ene andelshaver som har indgået afdrags aftale. Vi afventer om denne
overholdes.
Det har ikke været muligt at træffe den anden andelshaver, hvorfor vi må følge procedurerne for
restance.
Andelshaver rykkes for at få betalingen på plads. Se note 2, Andelshaver B.
Andelshaver A, note 2: Eksklusionsreferat underskrevet på dagens møde. Bestyrelsen har besluttet at
det er sidste advarsel.
Andelshaver C: restance 1 måned. TR og MR forsøgt at kontakte andelshaver dags dato. Andelshaver C
er dagsdato blevet opfodret til at kontakte VCEJ med mulighed for aftale.

3.2.2
Maj

Nøgletals analyse
Modtaget nøgletals analyse, som ligger næste på gennemsnittet.
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3.3:

Retssager og tvister

3.4

Administration

4: Breve til bestyrelsen
5: Gårdlauget
05.1
05.01.01
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.

5.1.2
Jan.

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

Feb.
Marts.

April

5.2:

Økonomi gårdlauget

5.3:

Gårdlaugs Generalforsamling

6: Vurdering og salg
6.1.1:

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

6.2

Vurderinger af lejligheder

6.3

Byggetilladelser

Opsigelser
3
4
3
4
1
1
2
3
3
2
3
3
4
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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 OKNygaard
Maj
Tilbud fra OKNygaard 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.

7.1.1
April
Maj

Tilbud på klargøring af Hothers Plads(en)
Tilbud pr. ca. 40.000 kr. + opretning af skilte
Arbejdet sættes i gang når KK har udført fejl og mangler.
Arbejdet påbegyndes den 15. maj 2018.

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.
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.
7.2.3
April

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.

7.2.4
Maj

Vedligeholdelses plan
Tilbud på vedligeholdesrapport 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.

3: Fælleshuset
7.3.1:
Fælleshuset

7.3.2
Okt.
Nov.

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.
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Jan.
Marts
Maj

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

4: Hotel-lejlighed
April
1værelses lejlighed, HP 9, 1 th
TG forslår at den sidste 1værelses lejlighed som er til salg, konverteres om til hotellejlighed.
Maj
Bestyrelsen har besluttet at lejligheden sælges almindeligt, dvs. købes ikke af andelsforeningen.

7: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
7.7.1 marts
Tilbud fra Makenet på fiber kabling: 174.375,00 kr. inkl. moms. Der indhentes endnu et tilbud fra
Fisker el.
Bestyrelsen beslutter at trække nyt fiber på loftet.
April
Afventer tilbud fra Fisker el.
Maj
Tilbud fra fisker el. 205.100,00 inkl. moms
6: Vaskeri
7: Pladsen (Hothers Plads)

8: Projekter
8.1:
8.1.0
April

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.

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.

Jan.
8.1.4
Feb.

Marts
April

Maj

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.

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

Møder altanudvalget

8.3

Brugsvandsstigestrenge
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9: Kommunikation
9.1:
9.2:
Okt.

Maj

Hjemmeside og Facebook
Nyhedsbreve
Punkter til næste nyhedsbrev
• Bygge affald, køkkener og sanitet (toiletter og håndvaske) skal bortkøres af andelshaver og er ikke
storskrald.
• Hønselaug (kontakt kontoret)
Der skal informeres om sommerfest, hvor andelshaverne opfodres til at arrangere en sommerfest.

10: Personale
10.01

Mu-Samtaler

10.02

Medarbejder

10.03
April

Årlig lønregulering
AC har fremsendt opæg til løn regulering efter den nye overenskomst til personale udvalget. Men ingen
tilbagemelding fået trods rykker.
Bestyrelsen kigger på det.

10.04
April

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.

Maj

10.05
Maj

Arbejdsgivernes uddannelse bidrag.
Via foreningens forskuds opgørelse viser det at vi mangler 0,02 elev point og derfor skal ansat en elev
eller betales et bidrag på 355,21 kr. Hvad ønsker bestyrelsen.

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
??????

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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