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Tid:
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18.00

AII Lersøsaard (Formand)
AB Lersøsaard fNæstformand)
AB Lersøsaard (Bestvrelsen)
AB Lersøsaard (bestvrelsen)
AR Lersøsaard (Resturelsen)
AR Lersøsaard fResturelsen)

AB Lersøsaard (Bestvrelsen)

AI! Lersøsaard (Suooleant)
AB Lersøeaard (Suooleant)
AB Lersøsaard (Eiendomsmester)

JV

Administrator CE.I
Advokat
Rådsivende inseniør Bans os Benfeldt

RS
PB

Rådsiver (taeoroiektet)
Vurderingsmand

PG

Mødeforløb : Bestyrelsesmøde
18.00
I 8:30

-

l8:30: Spisning
2l :00: Dagordensgennemgang

DAGSORDEN:
1: Møder og arrangementer
I
Kommende møder
2

Generalforsamling

J

Øwige møder
Foreningens fester og arrangementer

4

2: Øvriee aktiviteter i lokale området.
3: Økonomi/budget

l.
3.

Foreningens økonomi
Restanceliste
Retssager og tvister

4.

Administration

2.

4: Breve

til

bestvrelsen

5: Gårdlaueet

l.

Nyt fra gårdlauget

2.

Økonomi gårdlauget
Generalforsamling
Legater mm.

J.

4.

6: Vurderins og salg

l.
2.
J.

Opsigelser
Vurderinger af lej ligheder
Byggetilladelser

7: Vedlieeholdelse- Vedlieeholdelsesudvalset
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)

1
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8: Proiekter

l.

Tagprojektet
Altan projekt
Rørprojekt

2.
J.

9: Kommunikation

l.
2.

l0:

Hjemmeside og Facebook
Nyhedsbreve

Personale

11: Eventuelt
12: Behandling af personfølsomme sager.

L: Møder og arrangementer

l.l

l.l maj

I .2.

I

1.2.2

Best_welsesmøder

Bestyrelsesmøderne fastsættes
I november
6 dec.

til den første torsdag i måneden. Afbud min. dagen før

Generalforsamling 2018

Jan.

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

L4:
l.4.1
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Foreningens fester
Fastelavnsfest
Havedag
Sommerfest
JulefesVjuletræstænding mandag den 3. dec.
Samarbejdspartners julefrokost 7 dec. Det besluttes at lave et mindre arrangement eller helt aflyse. AC

1.4.7
1.4.8

træffer beslutningen.
Bestyrelsesmiddag med alle tre bestyrelser i gården den 19. oktober. Aflyser pga. af ingen tilmeldte.
Besty'elsesmiddag for ABL bestyrelsesmiddag.

1.5

Møde med CEJ

2z Øvriee

aktiviteter i lokale området.

DSB-arealet. /UPtown

3: Økonomi/budeet

3.1:

3.2:

Foreningens økonomi
Restanceliste note 2
Se

3.3:

Noter, Vigtigt

Retssager og tvister

2
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3.4
Juni

Sep

okt.

Sep.

Okt.

Adminishation
Persondatalovgivningen. AC foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder foreningens
politikker, disse skal bla. står på foreningens trjemmeside 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 ffsiske 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 laves en arbejdsdag/aften Malte lave doddel. Med mødepligt. :-)
ABF-blanketter er nemme at tilpasseforeningen, og kan anbefales af benyttes. Venter.
Persondataforordning:
Der skal udarbejdes et dokument hvor samtlige der har adgang, både bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter, interne revisorer m.m. skriver under på tro og love, at de informationer man har adgang
ikke benyttes til andet formål end arbejdsrelateret til den enkelte opgave, at man ikke må misbruge
adgangen og at der er tavshedspligt.
AC spørger om CEJ har et dokument som benyttes.
Cej har ingen dokumenter der kan benyttes til dette. Venter

til

4: Breve til bestvrelsen

sep.
OkL

4.1

til gårdlauget om at nedsættes alderen til 3 år, for leje afskur
Gårdlauget har besluttet at nedsætte alderenfor leje af barnevognsrum til 3 år.

Bestyrelsen indstiller

5: Gårdlaueet

05.1
05.01.01
April
Maj
Juni
Sep.
Okt.

Nvt fra eårdlaueet
Affald på gaden
Alle tre foreningen har GF i april, hvor der skal træffes 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.
Gårdlauget kan ikke påtvinge en forening at f?i skrald på gaden da det er imod formålsparagraffen i
vedtægterne. Alle tre foreninger er dog interesseret i at arbejde videre på en løsning.
HDB køn ikke på nuyærende tidspunkt indgå i projektet. Der arbejdes på en løsning hvor HDB leaser
deres del.

5.1.2
Jan.

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

Feb.

Marts.

April
Maj
Sep.

Okt.

5.2:

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 aftrentninger. 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 gardlauget for kommentar.
Gårdlauget har fllet et mundtligt påbud fra kommunen om at der ikke må afleveres så meget erhvervs
affald og der skal indgås separate aftale af erhvervene. Gårdlauget er på trappeme med tilbud til
erhvervene.
AC har holdt møde med kommunen som også har været i kontakt med erhvervene. Gårdlauget afienter
øt de toforeninger med erhverv harforlagtforsløg til deres erhverv.

Økonomi eårdlaueet
J
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Juni
sep

Regnskabsåret sluffede pr. 3 1.5.20 I 8
Igen i år er gårdlauget kommet ud af regnskabsåret med et fint overskud. Der er enighed om at
overskuddet overføres til næste budget år. Og bla. bruges på grønne tage.

5.3:
Sep.

Gårdlaues Generalforsamlins

5.42

Drift

Generalforsamlingen er fastsat

til den 16. november

2018

6: Vurdering og salg

6.1.1:

Opsigelser"

Måneder 2017-2Ot8

Opsigelser

sep.

t

okt.

1

Nov

2

Dec.

3

Jan

3

Feb.

2

Marts
April
Maj

3

4

Juni

2

juli

1

Aug.

1

sep.

2

okt.

0

6.2

Vurderinger af lejligheder

6.3

Byeeetilladelser

7

3

: Vedlieeholdelse Veallieeholdelsesudvaleet

1: Vej/gade og gård
2. Bygninger

7.2.3
April

juni
7.2.4
Maj
Okt.

Forstærkning af tage for grønne tage
Vindfang ved fælleshus: 17.900,00 kr.
Fælleshus: 85.900,00 kr.
Køkken: 55.500,00lff.
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 3 1.250,00 kr. inkl. moms, herefter 12.000,00 kr. for opdatering hvert
år'
AC har sendt rettelser til selve rapporten til CN. Budget skal rettes til efter foreningens ønsker og
økonomi.
TG og ANL gennemgår vedligeholdelsesplanen

7).5
sep.

til

3

næste møde.

TTdqkiftnino af sfiosfreno rør
Tilbud modtaget på udskiftning af stigstrengsrør HP 35 køkken. (som er den næste i rækken)
81.600 ex moms.
Dog er der konstateret en træring HP 25,1 st. tv hvorfor AC Anbefaler at vi tager denne opgang først.
HP 25 er i gangs sat den 319-2018

4
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Okt.

HP 2 5

er

færdig, det besluttes

at

forsætte med en opgang mere. Den næste er HP 3 5

3: Fælleshuset

7.3.1:

Fælleshuset

7.3.2

Hotel og fælleshus.

Oklr--------Seantren-er-nu-lelar-+il-alffæsen+e+e-delnycsoftware i-start-nevernberNov.-- __---Derc-aftalesødeden4l-ll30l-7-kl,-t?J€++G ÅDrogAGdeltage+

Jan.

Marts
Maj
Juni

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

Sep.

Bookings systemet er endnu engang trukket tilbage. AD følger op. TG oplyser at bookingsystemet er
blevet en del afden større pakke som endnu ikke er klar.
Makenet har oplyst at den nye version netop er frigivet og forhåbentligt kan fremvises fra ABL inden

OkL

Der skal lave en vejledning til brugen af opvaskemaskinen, da service ofte er møgbeskidt.

for 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.

Pilotprojekthos HOFOR
Foreningen er blevet forespurgt om de vil være med i et projekt omkring at fii hovedstaden til at være
CO2 neutral i2025. projektet går ud på at der i spids belashninger på f.eks. varmt vand(morgener)
skrues ned for varmen. Dette ville ikke kunne mærkes hos beboerne da bygningen holder på varmen i
den forholds korte tid der skrues ned. I den 2-årige testperiode vil Hofor stå for styringen af
centraleme endvidere vil centralerne vil ffi en tekniske gennemgang. Projektet vil ikke påføre
foreningen nogle omkostninger.
Bestyrelsen bakker op. AC sæffer i gang.
AC hqr haft gennemgang med Hofor

Okt
8: Proiekter

8.1:
8.1.0
Sep.

Tagproiektet oe enersi renoverings proiekt.
General status på projektet.
er nu udbedret med undtagelse af problematikken omkring gennembrydning

Alle fejl og mangler

af

tagflade.

8.1.1
Okt.
8.1.4
Feb.

I

års gennemgang

Der er konstateret vandskade i to lejligheder og revner i udbedringer efter vandskade i loft hos beboere.
AC er dialog med KK omkring dette.
Skaderne noteret til I års gennemgangen og akuffe skader skal udbedres af KK med det samme.
KBH-kommune har lavet gennemgang af projektet og udarbejdet en rapport. Umiddelbart ser det meget
Jint ud, kun enkle bagøtelfejl og mangler.
entilations 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.
5
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Marts

April
Maj
Juni
sep.

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.
Foreningens advokat udarbejdet et dokument så foreningen sikres at såfremt der opstår kondens
problemer skal dette udbedres uden beregning for ABL

8.2
8.2.1

Altan proiekt. (tovholder)

8.2.2
Aug.

Møder altanudvalget
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.
Der indkaldes til altan møde den 22.1 L20I I kl. 18.00. inden mødet skal punkter der ønskes behandlet
til sendes Theis og Mikkel.
r o r s ty s o,,lX!|",'

Sep.
Okt.

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

"j

o
.

i

^

o,,

o,

o

Jinansiering, skøl andelshqverne betale denfaktiske udgift eller skal der betales solidarisk.
Skql alle have (der kanfå det) altan eller skal det værefrivilligt.

^'iiff:,en

erer nedgang erer

9: Kommunikation

9.1:

Hjemmeside og Facebook

9.2:
Okt.

Nvhedsbreve
Punkter til næste nyhedsbrev

Valuar

10: Personale

10.01

Mu-Samtaler

10.02
Okt.

Medarbejder
Maxe som bor MG 5 er blevet ansat til vqskeriet.

10.02.01
OkL

Annika Kursus 2019-2020
AC ønsker 3 kursuser hos Ejendomsforeningen Danmark, et kursusforløb hun tidligere er opstartet
20 I 9. AC har senest været på efteruddannelse i 2009.

på. Kursuserne starter op i foråret

10.02.01
Sep.
Okt.

Ejendomsfunktionær.
Michael er blevet opsagt og der skal tages stilling til en ny fastansat.
Anders Boll ansættes ca. 4 timer dagligt som prøve indtil I november.
Foreningen kan ikke nøjes med de 3 (2 %) time som Anders kan være her dagligt, Anders gør et fint
stykke arbejde. Men timerne er ikke nok. Anders har ikke mulighedfor at tage flere timer, ligesom han
også hør snerydning på sin anden arbejdsplads. Anders har ikke kørekort men er indstillet på qt tage
kørekort.
AC kan ikke se hvordqn vi skal kunne oprette drrften, nå at sætte julebelysning op mm. AC ønsker at
der ansættes enfuldtidsmand indtil Andreas er tilbagefra ski.
Det besluttes at der skal ansættes enfuldtids ønsatfrem til april. Jens Jørgen tidligere medarbejder er

muligvis interess eret.

10.03

Årlig lønregulering
6
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April

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

Juni

status

Sep.

For en gang for alle at ffi fastsat AC's stillings betegnelse, inddrages fagforeningen. Efter gensidig aftale
mellem bestyrelsen og AC.
AC har holdt møde medfagforeningen ogvi afienter deres tilbagemelding på løntrin.

Okt.

1l: Eventuelt
I .01 nov.
Back un os

nå eiendommen comDuter
bør instal{eres baekupog-antivi+us-p+ogrerr på.€offrpute+en--pi"kontoret
Dee----4Gflyt+e-r-al{
eve+i dropbeks;-sem-skalbrugewesten-lægge-s,på en eks*e+n harddisk
-Der
1

Jan-----Theisjnstallerede-an+ivirus-preg{affi eg s€*nr+ede-eon+putere-nMqi _Dcr Eang+cestadigbeslutnlngemårekuprendvide-rernange-al+*isteik i*sntsrmrile+r-

Mai-Juni-*

-AD ogF{G-serpå-detæ-inden-næste raøde,
--AD-sønge+ fo+baekup aidrcpbeks-

---€eraputet indkøb

-

Aug-----

pa,møde+-Baek-+rp vente+stadig

*ndreas-h arirq saalle+et+omp+fere+, ogde-r-er-indkøb+OfFec"akkeSer-nang-le-r-stadig€aekup
en4eeefl+ral-løs.*ing,-Dergiveu+al+datr+i1-at-finde-e-nåo1dbar1øs+ing,

Sep------------++akks trar+rdkøbt baekt+pløsr+ing tileo+rpute+e+,

Okt.-_

-Derarbe.|de*-fe$satpå
Dc+ er en pFse€s-i-gang=

Jan- feb. Mart april Status/pågår

Maj-juni
Oktober
I 1.02
Aug.

Sep.

??2???

Theis indhenter tilbud på backup og sikkerhed.

Hjertestarter
Kursus den23.9.2018 kl. 11.00 max deltager 16
Simone deltager fra bestyrelsen
Desvæte var vi kun 7 deltager, inkl. Peter og AC

12: Behandling af personfølsomme sager.

12.01

Note 1. lejlieheds syn

12.02

Note 3, lejligheds svn

Således godkendt af bestyrelsen

Troels Glismann
Bestyrelsesformand

Andreas Nøhr Lawaetz

Anders Diirr

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Simone Lahn Abildskov
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Kristensen

Anne Gausland

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
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