
Referat af bestyrelsesmøde, AB Mariendalsvej 62-64, 8. januar 2019.  
 
Til stede: alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
 
Referat fra sidste møde godkendt  
 
Opfølgning på igangværende opgaver: 
 
Udkast til velkomstbrev: færdigredigeres snarest.  
 
Fotos til opdatering af hjemmeside: Mangler gode fotos til hjemmesiden og en fotograf til at tage 
dem.  
 
Udestående med omfugningsprojekt og vendebeslag:  
Der er problemer med nogle af de vinduer, der har fået vendebeslag. Beslagene gaber, og der 
dannes kondens mellem optoglasset og ruden. Bestyrelsen har kontaktet firmaet og rådgiver med 
henblik på at de to kan komme at se på det og finde en løsning på problemet.  
Nogle andelshavere med samme problem skal sende information til bestyrelsesmailen om hvilke 
vinduer, det drejer sig om i deres lejlighed, så de kan komme med, når problemet skal undersøges. 
Der skal informeres om dette via opslag. 
 
Rapport om revner i badeværelser fra 2T 

Der er kommet rapport fra vores rådgiver efter besigtigelse af revner i baderum (og andre steder) i 

forskellige lejligheder. I rapporten vurderes årsagen til revnerne og hvad der skal gøres for at 

udbrede dem. Mens nogle revner vurderes at være  primært af kosmetisk karakter, skal revnerne i 

baderum udbedres. Baderum med konstateret revnedannelse skal sikres tætte, for at hindre fugt 

trænger ned i underliggende konstruktion. Det skal blandt andet gøres med svalehaleplader. Der 

sikrer, at bygingen kan arbejde uden at gulvet slår revner. Det skal prioriteres og inddrages i 

budgettet for næste år. Foreningen dækker gulv og vægge i henhold til foreningens ansvar, mens 

andelshavere hæfter for evt. andre ændringer, de vil foretage på badeværelset i den forbindelse. 

Efter vi har fået vejledning og anbefalinger fra vores rådgiver, vil vi indhente tilbud.  

Alle i Bestyrelsen anmodes om at læse rapporten og vedligeholdelsesplanen igennem inden næste 

møde, samt tage stilling til, hvad der skal være akutte prioriteringer i forhold til næste års budget. 

Utæt varmtvandsbeholder: Endnu ikke udbedret, men vicevært er på sagen og har rykket.  

Den omvendte vandmåler : er kommet i orden.  

Punkterede termoruder i andel 19: Vi skal tjekke producenten. Vinduerne er dækket af garantien. 

Renovering af malerier i opgang: Der er fundet en konservator, der har en del forskellige projekter 

bag sig, også med tilskud. Bestyrelsen kontakter hende for at aftale nærmere.  



Problem med mange cigaretskod i haven og på trapperne: Der er konstateret et stort antal 

cigaretskod i haven og cigaretskod på trappen. Dette er uacceptabelt. Bestyrelsen skriver opslag 

med retningslinjer for rygning og cigaretskod til rundsending via mail. 

Mados fra naboer: Flere beboere har problemer med heftig mados fra naboer i deres lejlighed. Vi 

skal finde ud af, hvor mange andelshavere, der har samme problem, finde ud af, hvor problemet 

stammer fra og hvad der kan gøres. Bestyrelsen skriver opslag. 

Oprydning af kældre: Der vil inden længe blive varslet oprydning af fællesarealer i kælderen efter 

samme principper som ved cykeloprydningen. Samtidigt skal der ryddes op i værkstedet, pumper 

skal fjerens fra gulvet, brugsanvisninger til dem skal være tilgængelige og vicevært mfl. Skal trænes 

op i, hvordan de bruges.  

Ekstraordinær generalforsamling den 31. januar vedr. haven. Der vil være forslag, materiale og 

budget. 

Generalforsamling fastsat til den 25. april. Valuar har fået sine materialer og vil komme ud at lave 

vurdering og rapport efter nærmere aftale. I forhold til budget afventer administrator melding fra 

revisor om første udkast. Fordi vi har solgt vores sidste udlejningslejlighed driver vi ikke længere 

erhverv, og det skal der laves ekstra skatteberegning på.  

Som tidligere nævnt skal vi desuden prioritere, hvad der skal på budgettet i forhold til 

vedligeholdelsesplanen, og vi skal i den forbindelse ikke glemme altandørene, der er utætte hos 

mange. Vi skal tale med kommunen om retningslinjer for, hvad vi må gøre i forhold til udskiftning 

etc.  

Huslejen reguleres i forhold til forbrugerprisindekset. 

Bestyrelsens beretning skal på plads. 

Spørgsmål fra beboer om, hvordan vi kan hjælpe dem, der gerne vil flytte op i noget større eller ned 

i noget mindre:  

I henhold til vedtægterne står det andelshavere frit for at sælge til hvem de vil uden først at slå 

lejligheden op internt. Dette gælder dog ikke de sammenlagte 4.-salslejligheder, der altid skal slås 

op internt ved salg. Vi kan som bestyrelse opfordre alle til at slå lejligheder op internt inden salg til 

udefrakommende, men uden en vedtægtsændring kan vi ikke forlange det.  

Næste møde: 

5. februar 2019 

 Best. Forsinkede julefrokost afholdes den 6. marts kl 18. 

 

 


