
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18-1-17! 

Til stede var: Jakob, Christian, Bettina, Morten, Jeppe og Connie. 

 

 

1. Opfølgning fra seneste møde: 

Der er fulgt op på problemer vedr. renovation af lejlighed. Udbedringer er  

i gang. 

Det pointeres, at det er ejernes eget ansvar, at indhente godkendelser til 

renovering/ombygninger hos Frederiksberg Kommune samt anvende 

autoriserede håndværkere. 

 

Vedr. liste over bestyrelsesopgaver: Vi forsøger at få hjælp til udarbejdelsen 

fra tidligere bestyrelsesmedlem. 

Vi vil gennemgå vores kontrakt med REC, for at få et bedre overblik over, hvem 

der har ansvar for hvilke opgaver. 

 

Vedr. renovering af elevatorerne: Noget arbejde skal sættes i gang med det 

samme, da 2 af elevatorerne er dumpet i faldprøven. Andet kan vente til 

senere, bl.a. forbedring af alarmsystemet. Vigtigt: Elevatorerne er ikke farlige 

at benytte! 

 

Vedr. haven: Kasserede cykler er nu fjernet. Der er stadig problemer med 

oprydning i haven.  

 

Vedr. fældning af sygt træ: Vi har ikke modtaget noget tilbud, så vi kontakter 

en anden gartner. 

 

Status på rengøring af opgange: Der er forskellig oplevelse af kvaliteten af 

rengøringen udført af det nye selskab. Vi aftaler et statusmøde med selskabet. 

 

 



2. Varmeregnskabet: 

Der er endelig kommet gang i færdiggørelsen af varmeregnskabet for 2016. 

Techem er ved at gennemgå tallene, og vi forventer et færdigt regnskab 

indenfor ca. 1 måned. 

Vi har i den forbindelse aftalt, at de nye 5. sals lejlighder ikke længere skal 

have reduktion i deres betaling, idet disse lejligheder vurderes at være dem, 

der har den bedste isolering, efter vi har fået nyt tag. 

 

3. Tilstandsrapport: 

Den nye tilstandsrapport er endnu ikke kommet. Bestyrelsen mødes igen, når vi 

har modtaget den. 

 

4. Planlægning af generalforsamling: 

Vi begyndte planlægningen af generalforsamlingen. 

Dato for denne bliver meldt ud snarest. 

 

 

 

Bestyrelsen mødes igen, når Tilstandsrapport er modtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Connie 



Referat af bestyrelsesmøde d. 21-2-17! 

Til stede var: Bettina, Christian, Jakob, Jeppe og Connie 

 

1. Tilstandsrapport! 

Vi gennemgik den nye Tilstandsrapport og prioriterede kommende arbejder. Rapporten 

indeholdt  et par faktuelle fejl, som bliver rettet. Og nogle forståelsesspørgsmål bliver 

tydeliggjort. 

Der er uenighed i bestyrelsen omkring , hvad der skal prioriteres af arbejder. Bestyrelsens 

forslag til GF drøftes med REC på et forberedende møde d. 8-3. 

Rapporten bliver taget op på Generalforsamlingen (herefter GF) med bestyrelsens 

anbefalinger og forslag. 

 

Rapporten bliver sendt ud til alle beboere. Hvis der er tekniske spørgsmål til rapporten, 

som ønskes taget op på GF, vil bestyrelsen gerne vide dette inden GF. Spørgsmål kan 

sendes til Connie på cl@heaven.dk. De vil herefter blive videresendt til firmaet bag 

rapporten. En rep. fra dette vil deltage på GF (besluttet efter bestyrelsesmøde). 

 

2. Varmeregnskabet! 

Varmeregnskabet var ikke modtaget ved mødets afholdelse. 

Der har været uanmeldt besøg fra Techem i min. to 5. sals lejligheder. 

Bestyrelsen beklager, at disse besøg ikke har været varslet. 

Har man spørgsmål til varmeregnskabet skal man kontakte REC. Er der spørgsmål til 

besøgene fra Techem skal de rettes til Jakob Poulsen, da det er Jakob, der har haft med 

varmeoversigten at gøre. 

 

3. Elevatorer! 

Overslag over renovering af elevatorerne sendes ud sammen med Tilstandsrapporten. 

 

4. YouSee! 

Bestyrelsen tager forslag om emnet op på GF. 

 

5. Airbnb! 

Bestyrelsen vil tage en snak med REC om anbefalinger/forholdsregler. 

 

 

OBS.: Bestyrelsen vil gerne opfordre beboerne til at overveje kandidaturer til bestyrelsen, 

da der bliver nogle ledige pladser.  Ref.: Connie 

mailto:cl@heaven.dk


Referat af bestyrelsesmøde afholdt 4. Maj 2017 

Tilstede var samtlige bestyrelsesmedlemmer: Bettina Nielsen, Christian Sams, Jakob Poulsen, Allan 

Hvenegaard og Daniel Dittlau Pedersen 

Der var afbud fra suppleanterne: Nina Leppänen og Ane Stenstrøm 

Referent: Daniel Dittlau Pedersen 

1) Konstituering: 

Som formand valgtes Christian Sams, og som næstformand og kasserer Bettina Nielsen 

 

2) Bestyrelsesopgaver: 

Bestyrelsesopgaver blev diskuteret og fordelt, herunder kan af særlig interesse nævnes: 

 Opbevaring af nøgler til giftskab: Christian 

 Varmeregnskab: Jakob 

 Udlejning af foreningens områder (loftsrum, haver m.v.): Jakob 

 

 

3) Igangværende opgaver: 

a. Renoveringer: Der bliver fuldt op med REC ang. Igangværende renoveringer i 135, 4tv. Og 

135 st.tv. 

b. Varmeregnskab: Der er stadig problemer med varmeregnskabet, der mangler i den 

forbindelse adgang til 3 lejligheder for registrering af radiatorer. Disse lejligheder vil blive 

kontaktet med henblik på adgang. 

c. Vandskader: Der har været 6 vandskader indtil videre i år, alle som følge af gennemtærede 

rør. Da vi desværre stadigvæk oplever mange vandskader vil vi hurtigst muligt få kigget på 

denne proces, så det er tydeligere hvad der skal gøres og hvor vandet slukkes. 

 

4) Skabelon til ombygningsprojekter: 

REC kontaktes med henblik på procedure ved ombygningsprojekter. Det aftales at REC står for det 

praktiske forbundet hermed. 

 

5) Hjemmesiden: 

Nina vedligeholder fortsat hjemmesiden. Det opfordres til, at folk kontakter bestyrelsen gennem 

mail herfra. 

 

6) Prioritering af renovering og vedligeholdelsesopgaver vedtaget på generalforsamlingen: 

 Der vil blive indhentet et yderligere tilbud på elevatorarbejdet. 

 Der vil blive indhentet tilbud på betonundersøgelsen af de murede altaner. 

 Der vil blive indhentet tilbud på maling af trædøre mod gårdsiden. 

Der vil blive kigget på en detaljeret plan for de større opgaver på et senere bestyrelsesmøde  

7) Affaldshåndtering: 

Der tages et møde med Frederiksberg renovation angående affaldshåndteringen, herunder 

rengøring af containere samt den store affaldscontainer. 

 



8) Eventuelt: 

Det store træ i gården skal fældes grundet råd i stammen. Der vil blive taget kontakt til gartner med 

henblik på dette. 

 

Der henstilles til, at døre holdes lukkede, i modsat fald vil problematiske dørkroge blive fjernet. 

 

Bestyrelsen har gentage gange bedt om, at legetøj bliver fjernet fra gården efter brug. Hvis dette 

ikke overholdes, vil efterladt legetøj blive bortskaffet efter mørkets frembrud. Da 

opbevaringskassen til legetøj er gået i stykker, vil en ny blive indkøbt. 

 

Næste møde blev aftalt til 6. juni 



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 6. JUNI 2017 
 

 
BESTYRELSEN: Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Jakob Poulsen(JP) Allan 
Hvenegaard(AH) og Daniel Dittlau Pedersen(DP) 
Suppleanter: Nina Leppänen(NL) og Ane Stenstrøm(AS). 
 
Afbud fra Alan Hvenegaard 
 
Dagsorden: 
 
Rundvisning ved Gunnar, hvor husets vandforsyningstilgang, varmeinstallationer og 
elevatorer blev forevist. 
 

1) Referatet af 4.maj 2017, er godkendt. 
 

2) Gensidig orientering:  
BN og CS har været til møde hos REC: 
JEC fusionerer med DEAS pr. 1.7.17, bla. grundet større digitaliseringsmuligheder. Der er 
ingen ændringer i samarbejdet med Grønnehavegård i den anledning.  Vi får et nyt 
kontraktblad. 
Ejendommens forsikring udløber med udgangen af 2017 – vi får henvendelse fra vores 
forsikringsmægler, Willis ang. dette. 
Ændring i vores konti i Danske Bank til Dansk forenings konto. 1. Sept 2017 ændres 
standardrentesatsen til variabel rente -0,55% pr. år. 

 
3) Gennemgang af opgaverne fra mødet den 4. maj – (ad pkt.3 den 4. maj) 

Vedr. Igangværende renoveringsopgaver i lejligheder tager REC kontakt til 
pågældende ejer for dokumentation for udført arbejde. 

 
4) Prioriteringen af opgaver vedtaget på generalforsamlingen. Der vil på næste møde 

blive taget fat på vedligeholdelsesplanen – spec. forundersøgelsen af rørføringer og 
altanrenoveringer. 
DP arbejder fortsat med at, indhente tilbud på altanrenovering samt på elevatorer. Når 
tilbuddene er indhentede træffes der en beslutning via mail, så arbejdet kan blive sat i 
gang inden sommer. 
 

5) Affaldshåndtering: Det er en kommunal opgave at affaldshåndtere fra ejendommen 
jvf kommunen. Kommunen har tilkendegivet, at der arbejdes på at den store VIP 
container skal udgå. Der indhentes oplysninger fra kommunen om hvornår de fjerner 
vores store container. Der indhentes to til bud på indretning af containerplads (ca 50 
kvm ialt). Udvidelse af pladsen, hvor de nuværende affaldscontainere står. Der er 
indkommet et tilbud. Vi afventer yderligere et tilbud, hvorefter bestyrelsen tager 
stilling til opgaven vedr. affaldshåndteringen. 

 



6) Gårdhaven – træet (den store fyr i hjørnet) må ikke fældes jf. Frederiksberg 
kommunes lokalplan. Træet kan ”soigneres” hvilket iværksættes med Gunnars hjælp 
og ekstern hjælp. 

 
7) Malerarbejde – der har været indhentet to tilbud på opgaven, med maling af alle 

vinduer, døre og garageporte i stue/kælderetage. Bestyrelsen har valgt malerfirmaet 
Geert Hansen (samme firma som har malet to trappeopgange). Opgaven igangsættes. 

 
8) Forsøg på indbrud, via døren i gården til opgang 133. Døre står stadig åbne – trods 

henstillinger. Der er klager over de åbne døre, idet der er nogle beboere, der føler sig 
utrygge, når uvedkommende let har adgang til opgangene. 

 
9) Bestyrelsen henstiller igen på det kraftigste, at der tages hensyn til de beboere 

der føler sig utrygge, så døre til opgangene ikke står på krog, selv om der er børn 
fra opgangene der leger i gården. Det er bestyrelsens opfattelse, at børn der selv 
leger i gården bør kunne låse sig ind i opgangene. 

 
10) Oprydning i gården, det flyder stadig med legetøj og børnecykler i gården. Endnu en 

gang påpeger bestyrelsen, at der ryddes op efter endt leg. Der vil blive indkøbt en ny 
kasse til opbevaring af legetøj. 
 

11) Husorden – der skal udarbejdes en ny husorden med udgangspunkt i den gældende. 
Husordenen vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. 

 
12) Beboerhenvendelse: Der har været problemer med ejerforeningens mailadr. 

Problemerne skulle være overstået og der vil nu blive svaret på henvendelser.  
 

 
13) Evt.   

CS: Der tages kontakt til et nyt rengøringsfirma for at få et tilbud på rengøring, da den 
nuværende ordning ikke er tilfredsstillende. 
NL: oplyser at en beboer (Rose) gerne vil lave et eksamensprojekt  for ejendommens 
gård, i forbindelse med et studie, hvilket er ok.  
 
Næste møde er aftalt til den 5. Juli. 
 
På vegne af bestyrelsen,  
 
Christian Sams. 



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 5. JULI 2017 

INDKALDTE: 

BESTYRELSEN: Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Jakob Poulsen(JP) Allan 
Hvedegaard(AH) og Daniel Dittlau Pedersen(DP) Suppleanter: Nina Leppänen(NL) Afbud 
fra Alan Hvedegaard og Ane Stenstøm 

Dagsorden: 

1. Referatet fra mødet den 6. juni godkendes.

2. Vedligeholdelsesplan: 

Altaner: Daniel gennemgik de to tilbud på en forundersøgelse af altanerne. Et på 29.000 
kr. og et på 44.000 kr. Det billigere tilbud indeholdte prøveboring i to altaner mens det 
dyrere tilbud var mere omfattende med mere konkrete analyser og prøveophugning af to 
altaner. Det dyrere tilbud fra Schjøt blev valgt. 

Elevatorer: Orientering fra Daniel angående to tilbud fra Thyssen og OTIS på udbedring 
af elevatorerne. Det sidste materiale manglede dog, hvorfor en endelig beslutning ikke 
blev taget, men først vil blive taget senere på mail. Arbejdet forventes igangsat inden 
næste bestyrelsesmøde i september. 

3. Pladsen til container. 

Bestyrelsen skal understrenge at vi IKKE har en storskralds ordning. Man skal selv 
bortskaffe storskrald. Der er en fælles trailer man kan bruge til dette, Nina sørger for, at 
reglerne for brug af trailer kommer på hjemmesiden. Christians forslag(jf. referatet af 
6.6.17) om bedre affaldssortering og udvidelse skraldeområdet, samt indhegne området 
blev diskuteret. Bestyrelsen har modtaget to tilbud, hvoraf tilbuddet på 130.000 er at 
foretrække. Christian, Bettina og Daniel stemte for, mens Jakob stemte imod.  
Bestyrelsen ønsker at få forelagt tegninger på indhegningens udformning og materiale til 
drøftelse og endelig godkendelse på næste møde. Bestyrelsen er gjort bekendt med at 
der under den store VIP container er der et hulrum, som vil blive ordnet ved etablering 
af pladsen. Den store VIP container skal væk og andre containere erstatter denne. 
Bestyrelsen arbejder fortsat på at indhente tilbud på ny belægning i gården, reparation 
af altaner samt nye vandrør.  

4. Rengøring af trappeopgangene 

Bestyrelsen er ikke tilfreds med den nuværende rengøring rengøringen af trapper og 
opgange, og vil derfor opsige rengøringen. Nyt rengøringsfirma er valgt: Rossen 
rengøring. Vi håber at det bliver en bedre løsning. 

5. Vedligeholdelse af de grønne arealer. 



Bestyrelsen mener at beplantningen på arealet trænger til at blive trimmet, og vil hyre 
et firma til at komme lidt i bund med det. 

6. Kommunikation / hjemmesiden / beskeder / mail. 

For at højne informationsniveauet, vil bestyrelsen udarbejde et nyhedsbrev, som vil 
blive hængt op og lagt på hjemmesiden.  HUSK at tilmelde jer inde på vores hjemmeside 
http://groennehavegaard-frb.dk. Nina er behjælpelig, hvis der er nogle der oplever 
problemer med at melde sig til. Hjemmesiden er desværre ikke særlig nem at Google sig 
frem, men bestyrelsen vil arbejde på at finde en nemmere måde at finde og bruge vores 
hjemmeside. To nye faste punkter til dagsorden: Kommunikation og beboerhenvendelser. 
Bestyrelsen vil prøve at få information fra REC om nye indflyttere. 

7. Udestående opgaver 

Daniel udarbejder en oversigt til bestyrelsen over udestående opgaver. Nina fik ansvaret 
for vaskeri relaterede opgaver, og udarbejder en vaskerivejledning til hjemmesiden. 

8. Evt. 

Dyrehold: Bestyrelsen har modtaget en del klager angående gøende hunde. Bestyrelsen 
vedtog at tilladelse til at holde hund kræver en skriftlig godkendelse fra følgende 
nabolejligheder: Overbo, underbo, lejlighederne på siden, samt de diagonale 
lejligheder. Dvs. at hvis man bor i 135 2 tv, så skal man indhente underskrevet tilladelse 
fra 135 1th, 1tv, 2tv, 3tv, 3th og 133 1th, 2th og 3th. Altså 8 lejligheder. Dette antal 
bliver dog tilsvarende mindre, hvis man bor i gavl, stue eller tag. 

Udover underskrevne tilladelser skal der også sendes et billede af hunden til 
bestyrelsen. 

Der har været et eksempel med en hund fra fritløbsområdet der har angrebet/hoppet op 
ad folk, der skal ind i de opgange der ligger tættest på friløbsområdet. Bestyrelsen vil 
prøve at få kommunen til at flytte fritløbsområdet lidt længere væk fra ejendommen. 

Klager. Der er indkommet en beboerklage over naboen, klagen er videresendt til 
administrationsselskabet.  

Tilladels
e

Tilladels
e

Tilladels
e

Tilladels
e

Hund Tilladels
e

Tilladels
e

Tilladels
e

Tilladels
e

http://groennehavegaard-frb.dk


Fremleje / Udlejning. Udlejere skal huske at få accept fra REC, samt sætte lejere ind i 
hvordan ting på ejendommen fungerer. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5/9 kl. 19.



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2017 
 

 
BESTYRELSEN:  
 
Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Jakob Poulsen(JP) Allan Hvenegaard(AH) og Daniel 
Dittlau Pedersen(DP) 
 
Suppleanter: Nina Leppänen(NL) og Ane Stenstrøm(AS). 
 
Afbud: Ane Stenstrøm meldt afbud, Jacob Poulsen mødte ikke op til mødet. 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af referatet af mødet den 5. Juli., Godkendt 
 
2) Pladsen til container (CS) Etablering af containerpladsen iværksættes med 
udgangen af september. Omkring pladsen etableres hegn med aflåselig dør. Hegnet 
består af lærketræ. Kommunen har oplyst, at den store container nu fjernes. (senest 
den 15.10.17), da sortering af det genanvendelige affald forringes væsentlig, når man 
benytter en stor container til rest affald. Udskiftningen  sker nu, efter at kommunen 
har haft kontakt til foreningen ang. dette gennem flere år.  Der vil blive taget kontakt til 
kommunen om evt. afhentning af storskrald. Brugen af traileren drøftes, da det er 
bestyrelsens indtryk, at den anvendes meget lidt.  
  
3) Vedligeholdelse af de grønne arealer  (CS) Bestyrelsen besluttede, at 
efterårsarbejde i haverne foran nr. 137 og 135  ordnes jf. tilbud. Vedligeholdelse af 
øvrige grønne arealer tages op på næste møde.  
Der indhentes tilbud på reetablering af muren (løse sten og  skæve mure) på begge  
sider af opgangen ved nr. 137, da de er ved at falde sammen grundet manglende 
vedligehold.  
Soklerne, med løse sten i gården tages der samtidig tilbud på, også de bærer præg af 
manglende vedligeholdelse – begge opgaver er tilbud fra en murer.  
 
4) Ansættelse af vicevært (CS) Opslag rundsendes i nyhedsbrevet i første omgang. Er 
der en i ejendommen – eller en bekendt, der kunne tænke sig et job som vicevært i 15 
til 20 timer ugentlig kan vedkommende henvende sig til Christian Sams. Der skal 
udarbejdes en job/funktionsbeskrivelse – (CS) 
Gunnar har tilkendegivet, at han holder op med udgangen af december 2017.  
 
5) Udestående opgaver (BN) – opgaverne drøftes, BN udarbejder en liste over 
opgaverne til bestyrelsen 
 
6) Fuld lejlighedsregistrering  (BN og CS) - faldstammer og rør (jf. 
Generalforsamlingens beslutning ) iværksættes – BN og CS deltager i møde med DEAS 
ang. dette. (klargøring til generalforsamling) 
 



7) Betonundersøgelser af altanerne (DP –CS) Undersøgelse af altanernes tilstand er 
i gang. Det drejer sig om altanerne i opgang 133 tv , 135 og 137 samt den lange altan i 
gården over garagerne. 
 
8) Elevatorforbedringer (DP) Iværksættes, bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt 
ikke oplyse om tidshorisonten – firmaet rykkes for oplysninger til næste møde. 
 
9) Bæredygtig renovering af faldstammer og vandrør – fremlæggelse af tilbud fra 
firmaet GREENPIPE A/S, henlægges til generalforsamlingen – (forventeligt at chefen 
fra GREENPIPE kan deltage)  
 
10) Økonomi (BN) – balancebladet gennemgås  – foreningen har en fornuftig økonomi 
og midler til løbende vedligehold. 
 
11) Beboerhenvendelser – (DP) der har været to henvendelser via mail, som der er 
reageret på. 
 
12) Legepladseftersyn – Bestyrelsen har besluttet, at det skal ske hver 3. år – sidst 
gennemgået i oktober 2016, næste gang bliver i 2019. 
 
13) Kommunikation (NL)– der er udarbejdet vejledninger til brug af Trailer og 
Vaskeri, de er ophængt ved vaskeri og lagt på hjemmesiden.  
Det blev besluttet at  hjemmesiden optimeres, Nina tager hånd om dette, samt emner 
til nyhedsbrevet. 
 
14) Ansøgning om Byggetilladelse (BN) Skemaet lægges ud på hjemmesiden og skal 
benyttes ved ombygninger i lejligheder. Skemaet kan bruges, efter bestyrelsens 
godkendelse, som et bilag til byggeansøgning hos kommunen. 
 
15) EVT. 
Der er ros til Rossen rengøring for resultatet af hovedrengøringen. 
 
Bestyrelsesopgaverne samt medlemmernes forpligtigelser ved at sidde i bestyrelsen 
blev drøftet. Bestyrelsens forpligtigelser vedr. tilsyn på ejendommen og  arbejde med 
vedligehold drøftedes også. 
 
Opgaverne vedr. manglende vedligehold  tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
Næste møde den 27.9.17 klokken 19. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
    



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 27. SEPTEMBER 2017 
 

 
BESTYRELSEN:  
 
Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Nina Leppänen(NL), Allan Hvenegaard(AH) og 
Daniel Dittlau Pedersen(DP) 
Suppleanter: Jakob Poulsen(JP) og Ane Stenstrøm(AS). 
Afbud fra Ane Stenstrøm – Allan Hvenegaard mødte ikke op. 
 
Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af referatet af mødet den 5.september – godkendt. 
 
2) Udtræden af Bestyrelsen Jakob Poulsen udtræder af bestyrelsen og bliver 
suppleant.  Nina Leppänen indtræder i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet drøftes og det 
forventes, at alle medlemmer påtager sig opgaver. 
 
3) Beton undersøgelse af altanerne  (DP) Schødt er færdige med undersøgelserne, 
rapporten er fremsendt til samtlige beboere i ejendommen. Det er påpeget, at færdsel 
på de berørte altaner kan indebære en risiko, hvorfor al færdsel på altanerne skal 
undgås. Det undersøges med DEAS om vi kan undgå, at afspærre adgangen til 
altanerne. På baggrund af forundersøgelsen skal Schødt lave en egentlig projektering 
af opgaven og indhente tre forskellige tilbud, som skal præsenteres på den 
ekstraordinære generalforsamling . 
 
4) Fuld lejlighedsregistrering. Ref. af mødet med DEAS den 19.9. (BN og CS). 
Handleplan for det videre arbejde er, at DEAS  og Schødt skal spørges, om de kan 
påtage sig opgaven og til hvilken pris. Alle aktive rør i ejendommen skal registreres, 
incl.rør der fører gas frem. 
 
5) Elevatorforbedringer (DP) Kontrakt med nyt firma – Otis – etablering af tilbuddet 
af 04.07.17 iværksættes. De kontraktlige forhold undersøges med det nuværende 
firma, (DP) har opgaven. 
 
6) Ansættelse af vicevært (CS) Der er indkommet to ansøgere, hvoraf den ene er fra 
et firma. Stillingen opslåes med et timetal på 20 timer gns. ugentlig. Der tages kontakt 
til den ene ansøger.(NL) udarbejder en annonce, som er klar hvis vi vælger at opslå den 
ledige stilling bredt. 

 
7) Vedligeholdelsesopgaver (CS) Der er indhentet 2 tilbud på renovering af gården – 
asfalt arbejde. Gården er i en meget ringe tilstand og der er stor risiko for fald ved 
færdsel i gården. Beslutning om opgaven skal med på den ekstraordinære 
generalforsamling. 
Der vil blive indhentet yderligere et tilbud på murerarbejde på soklerne i gården samt 
murværket ved indgangen til nr. 137. 
Uge 41 og 42 bliver etableringen af containerpladsen påbegyndt. 



 
8) Udestående opgaver (BN) Bestyrelsens opgaver med de udestående arbejder 
omfordeles, og udførte opgaver fjernes fra listen.  
 
9) Beboerhenvendelser. Henvendelserne vil blive besvaret som de indkommer, 
enkelte besvares efter bestyrelsesmøderne.  
 
10) Forsikringer (CS) Den nuværende forsikring  har forfald med udgangen af  
december 2017. Der er fremsendt tilbud på ny Ejendomsforsikring via Willis 
rammeaftale. 
  
11) Kommunikation – Nyhedsbrev (NL) 
 
12) Ekstraordinært generalforsamling.  Der vil blive indkaldt til ekstraordinært 
generalforsamling, forventelig efter nytår. 

 
13) EVT, igen punkter til drøftelse. 
 
Næste møde den 31.10.17 klokken 19. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
    



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 31. OKTOBER 2017 
 

BESTYRELSEN:  
Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Nina Leppänen(NL), Allan Hvenegaard(AH) og 
Daniel Dittlau Pedersen(DP) 
Suppleanter: Jakob Poulsen(JP) og Ane Stenstrøm(AS). 
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltog i mødet. Dog deltog Nina via telefon og var 
ikke med til det sidste punkt.  
 
Dagsorden: 

1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 27.september – godkendt. 
 
2) Vedligeholdelse af grønne arealer: Der mangler, at blive plantet hæk ud for 
Godthåbsvej 135-137 mod Grøndalsparken, samt hegn omkring containerpladsen  
 
3) Vedligeholdelse af fliser til nr. 39, 135 samt trappe og mur til nr. 137 (CS): Der 
er indhentet to tilbud til renoveringen af fliser og murværk, som CS har videresendt til 
bestyrelsen. Bestyrelsen blev enige om, at der skal indhentes endnu et tilbud, idet de to 
tilbud umiddelbart er relativ dyre. Valg af tilbud forventes afklaret på næste 
bestyrelsesmøde eller før pr. E-mail. Bestyrelsen besluttede, at mur-renoveringen skal 
defineres som værende en restaurering for, at sikre at de samme matchende mursten 
anvendes igen. 
 
4) Status vedr. alterne til Grøndalsparken (DP): Bestyrelsen har modtaget 
aftalegrundlag og materiale fra Schødt. På bestyrelsesmødet blev de af Schødt 
estimerede priser diskuteret og om hvordan processen med altan-projektet afklares. 
Det blev desuden diskuteret hvordan vi kommer videre med projektet og får Schødt til, 
at udarbejde de nødvendige ingeniør beregninger, som skal danne grundlag for, at 
indhente renoveringstilbud. Der var endvidere enighed i bestyrelsen om, at spørge 
DEAS om hvordan altan-projekt processen bedst håndteres og om den kommende 
ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen besluttede desuden, at lejligheder med 
de berørte altaner skal modtage et informationsbrev og at de skal respondere på 
brevet. Altanerne skal reetableres som de er i dag, fordi Frederiksberg Kommune vil 
sikre samme arkitektoniske udseende. Det bevirker, at vi er udelukket fra, at vælge 
andre billigere altan-løsninger. På det grundlag besluttede bestyrelsen, at da 
Kommunen med sin holdning påfører ejerforeningen en ekstra udgift, bør vi søge 
Kommunen og eller fonde om subsidier. BN har talt med Jesper Rydal fra DEAS her om 
og DP og DEAS vil arbejde videre hermed. 
 
5) Fuld lejlighedsregistrering (BN): Der er modtaget tre tilbud om, at foretage 
lejlighedsregistreringen, bl.a. et fra Schødt og DEAS. Der var enighed om, at vælge 
DEAS’s tilbud, da det er billigst. 
 
6) Henvendelser vedr. anskaffelse af hund i opgang (CS): Ejeren har i 
overensstemmelse med husorden reglerne skriftligt forespurgt de relevante naboer 
om deres holdning til anskaffelse af hund. Der er ikke enighed blandt de forespurgte 
naboer om, at der kan anskaffes hund, På det grundlag kan bestyrelsen ikke godkende 
afskaffelsen af hund.  



7) Ansættelse af vicevært (CS) Der er afholdt samtaler med to af ansøgerne. På 
baggrund af samtalerne har bestyrelsen besluttet, at ansætte en ny vicevært. 
Viceværten starter den 01. December med et timetal på 15 timer pr. uge. 
 
8) Underskrifter til DEAS. (CS) Bestyrelsesmedlemmer skal indlevere legitimation til 
Danske Bank i form af et billede af pas/kørekort og sygesikringskort samt underskrift. 
Legitimationen skal bruges til, at få fuldmagt til, at oprette konti igennem DEAS. 
Underskrifter afleveres til CS Suppleanter er ikke omfattet er legitimationskravet. 
 
9) Udestående opgaver (BN) Bestyrelsens opgaver med de udestående arbejder 
omfordeles, og udførte opgaver fjernes fra listen. Følgende udestående blev behandlet 
på bestyrelsesmødet: 
- Blanket til beboerens ansøgning vedr. ombygninger er nu på vores hjemmeside 
- DEAS er ved, at gennemgå lejekontrakter til loftsrummene,  
- Der er fortsat en større renoveringssag, som mangler godkendelse af Frb. Kommune. 
DEAS rykker fortsat ejeren for en afklaring.  
- Vores lofter skal have en 5 års gennemgang. CS tager kontakt til DEAS for, at 
iværksætte gennemgangen 
- DEAS har via Willis indhentet tilbud på ny ejendomsforsikring fra Købstædernes 
Forsikring, som vi umiddelbart bør acceptere, da prisen er syntes rimelig. Den 
eksisterende forsikring forfalder december 2017 
- Elevator service aftalen. Bestyrelsen har bedt DEAS om, at opsige aftalen, og vi 
afventer deres svar 
- Antenne bidraget forventes udskilt af fællesudgifterne den 01.12 
- Belægningen i gården er nu i så ringe stand, at der er risiko for fald ved færdsel i 
gården. Belægningen skal derfor renoveres, men før det bliver aktuelt skal det afklares 
om kloakrør og rør i gården skal repareres/udskiftes for at undgå, at belægningen 
efterfølgende skal opgraves igen. På den baggrund rekvireres en oversigt over 
renoverings-status af kloakrør og rør i gården fra Peter Meyer A/S, samt et overslag 
over omkostningerne til renovering af de manglende rør. Bestyrelsen har besluttet, at 
opgaven med renovering af gårdens belægning og kloakrør skal med på den planlagte 
ekstraordinær generalforsamling 
 
10) Proces – planlægning af ekstraordinært generalforsamling: Bestyrelsen 
afventer DEAS’s rådgivning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, som 
forventes at blive ultimo november, december eller efter nytår 
 
11) Beboerhenvendelser - støjklager: Der har været henvendelse fra beboer til 
bestyrelsen angående støj. Da beboerne i de omkringliggende lejligheder ikke er 
generet af støj anbefaler bestyrelsen, at den relevante beboer støj isolerer lejligheden. 
 
12) Kommunikation – Nyhedsbrev (NL): CS kontakter den nye vicevært og 
informerer om ansættelsen. Der vil komme mere information her om i det kommende 
nyhedsbrev. 
  
13) EVT.: Der er muligvis fugt og skimmelsvamp i kælderrum hos en beboer. 
Bestyrelsen besluttede, at det skal undersøges om det er skimmelsvamp eller ej. 
Undersøgelsesudgiften afholdes af ejerforeningen og der rettes henvendelse til 
pågældende beboer. 



 
 
Næste møde den 05.12.17 klokken 19. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 5. DECEMBER 2017 
 
Deltagere: Christian Sams (CS), Bettina Nielsen(BN), Nina Leppänen(NL), Jakob Poulsen (JP) 
 
Afbud fra; Allan Hvenegaard(AH), Daniel Dittlau Pedersen(DP) og Ane Stenstrøm(AS). 
 
Dagsorden: 
 

1) Beboerhenvendelse vedr. afslag på anskaffelse af hund. 
 

Der har været en beboerhenvendelse omkring afslag om hundehold. Bestyrelsen 
fastholder afslaget, da ikke alle de omkringliggende beboere har givet tilsagn. 
 
Bestyrelsens procedure ændres, så naboers svar fremadrettet skal sendes direkte 
til bestyrelsens mail, så ingen beboere behøver at vide, hvem der giver tilladelse 
eller ej. Det er fortsat beboerne af lejlighederne (dvs. lejere eller ejere) der skal give 
tilladelsen.  
 

2) Godkendelse af referatet af mødet den 31. oktober - godkendt 
 
3) Ekstraordinær generalforsamling (CS) 

 
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i uge 2 eller 3 for at få 
godkendt en max. ramme på kr. 400.000 til at få lavet en projektbeskrivelse til at få 
renoveret de murede altaner mod Grøndalsparken og i gården.  
 
På baggrund af projektbeskrivelsen, er det hensigten at indhente tilbud og indkalde 
til en ny generalforsamling, hvor projektet skal endelig godkendes.  
 
De øvrige kritiske elementer i forhold til vedligeholdelsesplanen, dvs. renovering af 
gården, kloakker samt faldstammer og stigstrenge, vil også være på dagsordenen. 
 
CS taler med DEAS omkring indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. 
 

4) Elevatorprojektet (DP) 
 

DEAS har endnu ikke opsagt vores nuværende aftale, og der er derfor endnu intet 
sket i forhold til elevatorprojektet. CS drøfter det videre forløb med DP  
 

5) Vedligeholdelse af fliser til nr.  39, 135 samt tappe og mur til nr. 137 (CS) 
 

CS har indhentet endnu et tilbud, og det er dyrere end de to tidligere. Punktet blev 
drøftet igen, og der er helt sikkert et vedligeholdelsesmæssigt issue. Henset til 
beløbet størrelse (ca. kr. 200.000,- incl. moms) blev det besluttet, at vi tager det 
med når GF skal tage stilling til de øvrige kritiske elementer på generalfor-
samlingen. 
 

  



6) Fuld Lejlighedsregistrering  (BN) 
 
DEAS er i gang med at lave den første del af registreringen, dvs. de første 5 
lejligheder. Bestyrelsen burde have modtaget den første del i sidste uge, men DEAS 
er forsinket med den opgave.  
 
Det videre forløb drøftes på mail, når vi har den første delregistrering.  
 

7) Forslag til ny husorden (CS) 
 

Bestyrelsen har fået udarbejdet et udkast til en ny husorden (Tak til Beatrice 
Nielsen for hjælpen med den opgave). Bestyrelsen kommer til at arbejde videre 
med forslaget til den nye husorden, så det kan fremlægges til godkendelse på den 
ordinære Generalforsamling i april måned. 
 

8) Udestående punkter (BN) 
 

Bestyrelsens opgaver med de udestående arbejder blev drøftet.  De fleste punkter 
afventer fortsat tilbagemelding fra DEAS, så der skal fortsat rykkes for afklaringer. 
Bl.a er den vedtagne skrivelsen til ejerne af altanerne endnu ikke sendt ud.  
 
Som nogle beboere allerede har bemærket har DEAS hævet fællesudgifterne uden 
at orientere beboerne.  DEAS er på vej med et orienteringsbrev til beboerne.   
 
I forhold til den manglende renovering af kloakkerne er der indhentet et overslag, 
som lyder på kr. 650.000.   
 

9) Afsked med Gunnar og velkomst til ny vicevært Søren Rasmussen, hvordan 
skal det forgå og hvem tager opgaven? (CS) 

 
Dagen bliver den 20. december kl. 16.30 – 18.00. NL koordinerer forplejning og CS 
står for de øvrige ting. 
 

10) Kommunikation (NL) 
 

Nyhedsbrevet omkring vicevært sendes ud snarest muligt (NL) 
På et kommende møde skal den fremtidige kommunikations drøftes.  
 

11) Evt. 
 

CS havde været til møde med DEAS, hvor de gennemgik standardrammerne. Det 
var et fælles møde, hvor der deltog ca. 30 foreninger.  Vi har siden overgangen til 
DEAS oplevet lange svartider, og vi har alt for mange udeståender.  
 
CS indkalder DEAS til et møde, så vi kan få forventningsafstemt svartider m.v.  
 

Næste bestyrelsesmøde den 8. januar 2017 klokken 19. 
 


