Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 6. sep. 2018
AEI Lersøsaard
Eiendomskontoret" Lersøsaard
Troels Glismann
Andreas Nøhr Lawaetz
Anders Diirr
Simone Lahn Abilskov
Malte Juelsbors Karsten
Mikkel Kristensen
Anne Gausland
Theis Wolter Petersen
Andreas Søndersaard
Annika Christensen.
Nikita Grønlund
Preben Gamst
Jens Voerqaard
Frank Maali
Paul Børline

Sae:
Sted:

X
X
X
X
X
X
afbud

X
a{bud

X
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke

indbudt
indbudt
indbudt
indbudt
indbudt

Tid:
TG

18.00

AB Lersøsaard (Formand)

SLA

AI| Lersøeaard fNæstformand)
AI! Lersøeaard (Bestvrelsen)
AI| Lersøeaard (bestvrelsen)

MJK

AB Lersøsaard (Bestvrelsen)

ANL
AD

MK

AIi Lersøsaard (Bestvrelsen)

AG

AB Lersøsaard (Bestvrelsen)

TWP
AS
AC
NG

AII Lersøqaard (Suppleant)

PG

JV
RS

PB

AEI Lersøsaard (Suopleant)

AII Lersøsaard (Eiendomsmester)
Administrator CEJ
Advokat
Rådeivende inseniør. Bans os Benfeldt
Rådsiver f tasDroiektet)
Vurderinssmand

Mødeforløb : Bestyrelsesmøde
18.00- l8:30: Spisning
I 8:30 - 2l :00: Dagordensgennemgang
DAGSORDEN:
l: Møder og arrangementer

I
J

Kommende møder
Generalforsamling
Øwige møder

4

Foreningens fester og arrangementer

2

2: Øvrise aktiviteter i lokale området.
3: Økonomi/budset

J.

Foreningens økonomi
Restanceliste
Retssager og tvister

4.

Administration

1.

)

4: Breve

til

bestvrelsen

5: Gårdlaueet

l.
2.
3.
4.

Nyt fra gårdlauget
Økonomi gårdlauget
Generalforsamling
Legater mm.

6: Vurdering og salg
1.

Opsigelser

J.

Vurderinger af lej ligheder
Byggetilladelser

)

7: Vedliseholdelse- Vedlieeholdelsesudvaleet
Vej/gade og gård
Bygningerne

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fælleshuset

Hotel-lejlighed

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

I
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8: Proiekter

l.
)

Tagprojektet
Altan projekt
Rørprojekt

9: Kommunikation

l.
2.

Hjemmeside og Facebook
Nyhedsbreve

10: Personale

l1: Eventuelt
12: Behandling af nersonfølsomme sager.

l: Møder og arrangementer
l.l
Bestu'elsesmøder
l.l maj
Bestyrelsesmøderne

fastsættes

til

den første torsdag i måneden. Afbud min. dagen før

4 oktober

I november
6 dec.

1.2.1
1.2.2

Jan.

Generalforsamling 2018
Forslag

til

GF:

1.2.3

Beretning:

1.2.4

Dato for GF og regnskabs møde skal fastsættes

1.3:

Øwige 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
Sommerfest
JulefesVjuletræstænding 2 eller 3 dec.
Samarbejdspartners julefrokost 7 dec.
Bestyrelsesmiddag med alle tre bestyrelser i gården
Bestyrelsesmiddag for ABL bestyrelsesmiddag.

1.5

Møde med CEJ

2z

Øvrise aktiviteter i lokale området.

DSB-arealet. /UPtown

3: Økonomi/budset

3.1:
S"p
3.2:

Foreningens økonomi
Foreningens lån til tagprojektet er nu optaget, ogforeningens drift budget er derfor reduceret l.6.mill
årligt, som bruges til afdrag.
Restanceliste note 2
Se

Noter, Vigtigt

2
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3.3:
3.4
Juni

Retssager og tvister

Administration
Persondatalovgivningen. AC foreslår, at 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 fusiske arkiv. Dette kunne gøre på en bestyrelsesarbejdsdag
med evt. efterfølgende mad.
Bestyrelsen laver en arbejdsdag for oprydning af det Ssiske arkiv. Malte lave en procesbeskrivelse.
Der løves en ørbejdsdag/aften Malte lave doddel. Med mødepligt.

:)

sep

Sep.

Online qdgang.
suppleønt og onlineadgqngen.
Såfremt der skal gives adgang entenfuld eller delvis til onlineadgangen, skal mqn cpr. verificeres.
Bestyrelsen vil gerne give tilladelse til at suppleanter adgang såfremt de ønsker det på lige vilkår med
bestyrelsenfår adgang til onlineadgangen. Suppleanter skal på lige vilkår som besgtrelsen cpr.
Verificeres.

Sep.

Persondataforordning:
Der skal udarbejdes et dokument hvor samtlige der har adgøng, både bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter, interne revisorer m.m. skriver under på tro og love, øt de informationer man har adgang
til ikke berryttes til andet formål end arbejdsrelqteret til den enkelte opgave, at man ikke må misbruge
adgøngen og at der er tøvshedspligt.
AC spørger om CEI har et dokument som benyttes.

4: Breve til bestvrelsen
4.I

sep.

4.2 sen.

Pga. af mangel på barnevognskure er en del beboere begtndt at stille barnevogne i portene. Desværue
også i gøngareqlet. En andelshøverforslår at barnevognene må stå i indhakkene men ikke i porten og
eller at der løves overdækket ude på pladsen hvor der er cykelparkeringenved siden afmotorcykel
parkering.
Endvidere er der kommetforslag om qt retten til leje afbarnevogns skur ophører når barnet er 3 år
gammel mod 4 år nu.
Bestyrelsen indstiller til gårdlauget om at nedsættes alderen til 3 år.
omkrinp sqmmenlæpnins
Andelshøver søger om dispensation til forlængelse omkring blænding af døre pga. vikiart i Norge, samt
fremleje i perioden.
Bestyrelsen betragter de to lejligheder som en lejlighed, og det er derfur ikke muligt at lqve to

fremlejeraftaler.
Der kan gives dispensation til udsættelsen af sammenlægningen til den
ans ø ges hos for eningen og kommunen inden for fr is ten.

4.3

sep.

15.

feb. Som ønsket. Men

Henvendelse omkri
Bestyrelsen hør giort flere tiltag, og mener ikke vi pt. kan gøre mere, men opfordre alle om bede udefra
kommende forlade omr ådet. AC sv are andels høver.

5: Gårdlaueet

05.1
05.01.01
April

Nvt fra sårdlaueet
Affald på gaden
Alle tre foreningen har GF i april, hvor der skal træffes beslutning om projektet.

J

Oplæg/Referat Bestyrelsesmøde den 6. sep. 2018
Maj
Juni
sep

5.1.2
Jan.

SLG og ABL stemte for, HDB stemte desværre imod, Gårdlaugs bestyrelsen skal se hvilke muligheder
der er.
Løsning med leasing undersøges eller leje.
Gårdlauget kan ikke påninge enforening atfå skrald på gaden da det er imodformålsparagrøffen i
vedtægterne. Alle treforeninger er dog interesseret i at ørbejde videre på en løsning.
Ændring omkring erhvervsaffald

Miljøpunktet har fremsendt deres bud på pulje fordeling, forslaget er endnu ikke behandlet på gårdlaugs
mødet.

Feb.

Marts

April
Maj
sep.

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.
Gårdlauget harfået et mundtligt påbudfra kommunen om at der ikke må afleveres så meget erhvervs
affald og der skal indgås separate aftale aferhvervene. Gårdløuget er på trapperne medtilbud til
erhvervene.

5.2:
Juni
Sep.

Økonomi eårdlaueet

5.3:
S"p

Gårdlauss Generalforsamling

5.4:
S"p
5.5:

Regnskabsåret sluttede pr.31.5.2018
Igen i år er gårdlauget kommet ud afregnskabsåret med etJint overskud. Der er enighed om at
overskuddet overføres til næste budget år. Og bla. bruges på grønne tage.

Generalforsamlingen

er

fastsat til den I 6. november 20 18

Drift
Stenbroens træpleje rydder samtlige regnvand bede medvejgrøft beplantning og så nyefrø medflere
blomster uden beregning, idet der ikke har skulle slås græs så ofte denne sommer.

Høns

6: Vurderins os sals

6.1.1:

Opsigelser.

Ventelister: andelshaver ønsker svar på hvorfor det ikke kan oplyses hvilke nr. man ligger på listen.
Det er ikke muligt at oplyse hvilke nr. man er på listen da det ikke vil give et retvisende billede. Da
nogle ansøger har ønsket specifikke lejligheder og andre alle leiligheder.

Måneder 2OL7-2OL8

Opsigelser

Sep

I

okt.

L

Nov

2

Dec.

3

Jan

3

Feb

2

Marts
April
Maj

3

4

Juni

2

3

4
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juli

I

Aug.

7

6.2

Vurderineer af leilieheder

6.3

Byggetilladelser

6.4
Aug.

Adgangsbrikker i forbindelse med salg

AC forslår, at adgangsbrikkerne lukkes ved overdragelsesdato, og de nye beboere herefter skriver
numrene til kontoret for at fll dem åbnet, og samtidig kan andelsnumrene i brikken opdateres så det
stemmer med den nye beboere.
Bestyrelsen beslutter, at der slukkes for brikkerne, når en beboer fraflytter. Når nye beboere
flytter ind, må de åbne brikkerne på kontoret.
Fremadrettet lukkes brikkerne ved salg og opdateres når andelshaver henvender sigfor atfå dem
åbnet. De opdateres med korrekt andelsnummer. Køber orienteres i deres informationfra CEJ.
Punktet udgår.

-

Sep.

7: Vedlieeholdelse Vedlieeholdelsesudvaleet
1: Vej/gade og gård
2. Bygninger

7.2.3
April

juni
7.2.4
Maj
Juni
Aug.
S"p.
7.2.5
S"p.

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 fiir penge retur fra Hofor fra aforopning af regnvands afledning.
Gårdlauget har i gangs sat forstærkning afde 5 garager.
Vedligeholdelses plan
Tilbud på vedligeholdes rapport 31.250,00 kr. inkl. moms, herefter 12.000,00 kr. for opdatering hvert 3
hr.
Skal der indhenter endnu et tilbud evt. fra Bang og Beenfeldt.
Vedligeholdelsesudvalget iværksætter start af vedligeholdelses.
AC beder CEJ udarbejde en vedligeholdelses plan
Arbejdet er sat i gang.
Udkast modtaget.

Udskiftning af stigstreng rør.
Tilbud modtøget på udskiftning af stigstrengsrør HP 35 køkken. (som er den næste i rækken)

8l.600

ex moms.

Dog er der konstqteret en træring HP 25,1

st. tv

hvorfor AC Anbefaler at vi tager denne opgangførst.

HP 25 er i gangs sat den 3/9-2018

3: Fælleshuset

7.3.1:

Fælleshuset

7.3.2
Hotel og fælleshus.
Æu+laFtil-at1ræscntcf
e4c+åyc-s+ft warc j-starlrsven+berNev- ------De+e-r-aftalrmødcden-2]=1t30-t7+t{-73++G-, ADr€g-A€-d€+kger.
Jan.
Status og hvordan kommer vi videre. Er der nogen mere økonomi?
Marts
Maj
Juni

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

5
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sep.

blevet en del afden større pakke som endnu ikke er klar.
Makenet har oplyst øt den nyeversion netop erfrigivet ogforhåbentligt kanfremvisesfra ABL indenfor
et

par måneder.

4: Hotel-lejlighed

7: Drift og vedligeholdelses af hele ejendommen.
6: Vaskeri

7: Pladsen (Hothers Plads)
8: Varmecentral

7.8.1
Sep.

Pilot projekt hos HOFOR
Foreningen er blevet forespurgt om de vil være med i et projekt omkring at få hovedstaden til at være
CO2 neutral i 2025. projektet går ud på øt der i spids belastninger påf.el<s. varmt vand(morgener)
slvues nedfor vermen. Dette ville ikke kunne mærkes hos beboerne dø bygningen holder på varmen i
denforholds korte tid der skrues ned. I den 2-årige testperiodevil Hofor ståfor styringen øf
centralerne endviderevil centralernevilfå entekniske gennemgang. Projektetvil ikke påføre
for eningen no gl e omkos t ninger.
Bestyrelsen bakker op. AC sætter i gang.

8: Proiekter

8.1:
8.1.0
Sup

Tagproiektet og energi renoverings proiekt.
General status på projgktet.

Allefejl og mangler er nu udbedret med undtagelse af problematikken omkring gennembrydning af
tagflade.

Der er konstateret vandskøde i to lejligheder og revner i udbedringer efter vandskade i loft hos beboere.
AC er dialog med KK omkring dette.
Skaderne noteret

8.r.4
Feb

Marts

April
Maj
Juni

s"p.

til I

års gennemgqngen og akutte skader skal udbedres afKK med det samme.

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 aftroldt 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.
Foreningens advokqt udarbejdet et dokument såforeningen sikres at såfremt der opstår kondens
problemer skal dette udbedres uden beregningfor ABL

8.2
8.2.1

Altan proiekt. (tovholder)

8.2.2
Juni

Møder altanudvalget
Der er aftroldt et møde med altanudvalget i går. Altanudvalget vil tage ud i forskellige garde se på
muligheder og tale med bestyrelserne omkring samarbejdet med de forskellige altanflrrmaer Min altan
vil gerne lave en skitse tegning uden beregning.
To afde foreninger vi har kontaktet vil gerne dele erfaringer vedr. altanprojekt. Der aftales d. 14.
september kl. 17, såfremt det passer foreningerne.
MK deltager ikke. Alle andre deltager. Mødetid kl. 16.30.

Aug.
Sep.

Rådgiver
Der indhentes endnu et tilbud på rådgiver hos Paul Børling som arbejder hos Pålsson arkitekter

6
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9: Kommunikation

9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Okt.

Nyhedsbreve
Punkter til næste nyhedsbrev

10: Personale

10.01

Mu-Samtaler

10.02
Aug.

Medarbejder
Der skal ansæftes en ny medarbejder til vaskeriet eller et firma. AC indhenter pris fra Anders Andersen
Bestyrelsen beslutter, at såfremt der ikke er en beboer, der ønsker rengøringsjobbet, går vi videre
med tilbuddet fra Anders Andersen.
Der er indkommet 4 ansøgninger. AC tage en eller to til samtale.

-

Sep.
10.02.01
Sep.
10.03
April

Ejendomsfunktionær.
Michael er blevet opsagt og der skal tages stilling til en nyfastansat.
Anders Boll ansættes ca. 4 timer døgligt som prøve indtil I november

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

Juni
S"p

status

For

en gangfor alle atfåfastsqt AC's stillings betegnelse, inddrages fagforeningen. Efter gensidig
aftale mellem bestyrelsen og AC.

10.04
April

Arbejdspladsvurdering
arbejdstilsynet har varslet besøg. Der er i den forbindelse tilknyttet ekstern konsulent for udarbejdelse af

Maj
Juni

Arbejdet skal gøres færdig i samarbejde mellem AC og bestyrelsen. HASTER
TG og AG aftaler møde i næste uge med AC, hvor APV gennemgås.
Møde afholdt mellem AC, AG og TG. APV gennemgået. AC opdaterer arbejdsbeskrivelser, og sender

Sep

Arbejdes tilsynet har været på besøg

arbej dspladsvurderinger.

til

personaleudvalget.
og

foreningen har fået en grØn smiley. Punktet udgår.

11: Eventuelt
I l.0l nov.
Nev, De€-------

Jan,----

Mq-

Back up og virusprogram på ejendommen computer
Der bør i#;+a+er-esåaekupog€
nteret
-+C-flyttercl+over-i-drepbskq-som{ka+åruges-rcsten-"1ægges+åen-eksæ+n*arddis}e

------Theis-in€+a1+e+cd€-åntiv+Fus-pr€gfam-sg:seanncdæonlputerefl-

- - ---Decnrangle+*tadig$esl*tning-om-baekup;endvidere mange altåisklrik+k+ntorma-i-len-

-A+og+l€-ser@

N€v--ADtss'rge+{eråaekup

afdrepbeks.

MaF

-- --Csnæ*ter-indkøbpilmødet-Baek-up-venær-s+adig,
Ju+i--------Andleasåar.installcre+,eompu+efcn,
egder-erjadkøblOffieepak+e--,-,
AilgSep-Okt=-

,-

r-ffiang+cH+adiggaekutr

--+era$ejdes fiortsarpå+n-deeen+ralløs*ing-De+gives-m.enda++i-l-at-firnde

en-hsldbarJøsing-

--Hakim4a+-indkøblbaekr:pJøsr+ir+g4ileq+rputere+,

Jan- feb. Mart-De,Fenfio€€+i€ang;
april Status/pågår

Maj-juni

????2?
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I 1.02
Juni

Aug.
1.2:

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.
Kursus den 23.9.2018 H. 11.00 max deltager l6
Simone deltager fra bestyrelsen

Behandling af personfølsomme sager.

12.01

Note 1. lejligheds svn

12.02

Note 3,lejligheds syn

Således godkendt af bestyrelsen

Troels Glismann
Bestyrelsesformand

Simone Lahn Abildskov
Bestyrelsesmedlem

Andreas Nøhr Lawaetz

Anders Dtirr

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Mikkel Kristensen

Anne Gausland

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
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