
 

  

Beslutningsreferat  af  møder  med  SWE  og  Bestyrelse,  AB  Skydebanen,  juni  2013  
	  
Tilstede	  3.	  juni	  2013:	  Rikke	  Pedersen	  (SWE),	  Eva	  Margrethe	  Madsen,	  Marie	  Hindhede,	  Denis	  Bowers,	  
Hanne	  Müller	  
	  
Afbud:	  Rikke	  Ludwigsen	  
	  
Mødet:	  16.30-‐21.00	  
	  
Tilstede	  17.	  juni	  2013:	  Eva	  Margrethe	  Madsen,	  Marie	  Hindhede,	  Rikke	  Ludvigsen,	  Denis	  Bowers,	  Hanne	  
Müller	  
	  
Gæster:	  Arne	  Gottlieb	  (SWE)	  og	  suppleanter	  Bente	  Hoffmann	  og	  Stine	  Rasmussen	  
	  
Mødet:	  16.30-‐19.30	  
	  
	  
	   	   Følgende  er  blevet  besluttet  
	   SWE-‐punkter   	  
	  G1	  Generel	  erfaudveksling	  med	  SWE	  -‐	  
oorienteringspunkt	  

SWE	  har	  tidligere	  orienteret	  om	  Bestyrelses-‐web.	  Det	  
er	  aftalt,	  at	  SWE	  fremsender	  log-‐ins	  til	  alle.	  	  

2
.	  
Projekt	  støjdæmpende	  vinduer	   Når	  projektdeltagerne	  har	  fået	  monteret	  deres	  vinduer,	  

bekoster	  foreningen	  en	  samlet	  inspektion.	  
SWE	  formidler	  herefter	  info	  til	  deltagerne	  om	  godken-‐
delse	  samt	  eventuel	  medtagelse	  som	  forbedring	  ved	  
salg	  og	  lign.	  	  

3
.	  
Ensretning	  af	  boligafgift	  	   Det	  er	  aftalt,	  at	  et	  forslag	  forelægges	  generalforsamlin-‐

gen	  efter	  sommerferien.	  	  
	  
Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  selve	  oplægget	  til	  for-‐
slaget	  og	  modellen	  for	  ensretningen.	  	  

4	   Cafe	  Rugbrød	   Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  et	  antal	  interesserede.	  
5	   Individuelle	  vandmålere	   Praktisk	  talt	  alle	  projektdeltagere	  har	  ved	  første	  aflæs-‐

ning	  brugt	  mere	  end	  opkrævet	  a	  conto.	  A	  conto	  er	  ju-‐
steret	  til	  de	  kommende	  opkrævninger.	  	  

6
	  	  	  
Forsikringer	   Særlige	  opfølgningspunkter	  :	  

Zacho-‐Lind:	  SWE	  tilskriver	  Københavns	  Kommune	  om-‐
kring	  hændelsesforløbet	  ifm.	  Zacho-‐Linds	  gennembryd-‐
ning	  af	  en	  vandledning	  i	  gaden.	  Forventes	  afsendt	  in-‐
den	  udgangen	  af	  juni,	  SWE	  til	  opfølgning.	  
Erhvervslejernes	  forsikringer:	  Bestyrelsen	  arbejder	  ef-‐
ter	  en	  klarere	  adskillelse	  af	  erhvervslejernes	  forsikrings-‐
forhold	  fra	  foreningens	  .	  SWE	  udarbejder	  oplæg	  til	  be-‐
styrelsen.	  	  
Beboernes	  forsikringer:	  Bestyrelsen	  arbejder	  i	  retning	  
af	  en	  omlægning	  af	  glas	  og	  kumme	  fra	  foreningens	  for-‐
sikringsportefølje	  som	  følge	  af,	  at	  vi	  ikke	  længere	  vedli-‐
geholder	  på	  vinduerne.	  	  	  
Ny	  fælles	  entrepriseforsikring:	  Foreningen	  har	  tegnet	  
en	  fælles	  entrepriseforsikring,	  som	  de	  mindre	  individu-‐
elle	  byggeprojekter	  kan	  udtage	  en	  police	  under	  mod	  et	  
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gebyr.	  Andelshavere,	  der	  vil	  bygge	  og	  som	  skal	  udtage	  
entrepriseforsikring,	  kan	  deltage	  i	  fællesforsikringen	  
mod	  et	  gebyr	  på	  kr.	  1.000	  (i	  hvert	  tilfælde	  på	  udbyders	  
accept	  –	  andelshaver	  afholder	  selvrisiko	  i	  tilfælde	  af	  
skade).	  

	   7	  Isoleringsprojekt	   Det	  er	  aftalt,	  at	  de	  bevilgede	  midler	  bliver	  anvendt	  på	  
isolering	  af	  etageadskillelsen	  mellem	  stueplan	  og	  kæl-‐
der	  i	  lejligheder	  med	  højt	  varmeforbrug.	  For	  at	  under-‐
bygge,	  at	  højt	  varmeforbrug	  dækker	  over	  højt	  spild,	  har	  
vi	  endvidere	  aftalt	  at	  foretage	  termisk	  fotografering	  
nogle	  steder.	  Den	  termiske	  fotografering	  kræver	  stor	  
forskel	  på	  temperatur	  inde	  og	  ude,	  så	  vi	  går	  videre	  til	  
efteråret.	  Til	  senere	  opfølgning…	  

	   8	  Overdragelsesprocesser	  ift	  er-‐
hvervslejere	  

Vi	  vil	  gerne	  kigge	  nærmere	  på	  vores	  overdragelsespro-‐
ces	  ift.	  erhvervslejere,	  så	  den	  bliver	  så	  effektiv	  som	  mu-‐
ligt	  for	  alle	  parter.	  SWE	  fremlægger	  oplæg	  til	  proces.	  	  

	   9	  Langtidsbudget	   Vi	  har	  anmodet	  SWE	  om	  nyt	  10-‐årsbudget.	  Afventer	  
SWE	  	  

	   10	  Jævnlige	  møder	  med	  gadens	  er-‐
hvervslejere	  

Vi	  starter	  med	  KFUK.	  SWE	  indkalder	  til	  opfølgningsmø-‐
de	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  SWE	  til	  opfølgning…	  

	   11	  Byggeprojekt,	  inspektion	  	   -‐	  
	   12	  Restanceliste	   Punktet	  blev	  ikke	  berørt	  under	  juni-‐møderne	  
	   13	  Salg	  Sdr.	  Boulevard	  28,	  st.	  tv.	  
	  

Prisen	  er	  sat	  til	  kr.	  695.000,	  og	  lejligheden	  udbydes	  på	  
dba	  og	  evt.	  andre	  portaler.	  
	  
Foreningen	  forestår	  selv	  formidlingen	  herunder	  frem-‐
visning	  m.v.	  med	  henblik	  på	  at	  begrænse	  udgifterne	  

	   14	  Erhvervslejemålet	  Skydebanegade	  
31,	  st.	  tv.	  

Bestyrelsens	  kontraktudspil	  er	  modtaget	  fra	  erhvervsle-‐
jer	  og	  fremlejetager	  i	  underskrevet	  stand.	  Afventer	  Be-‐
styrelsens	  tiltrædelse.	  	  	  

	   15	  Indgreb	  i	  foreningens	  centralvar-‐
mesystem	  

Det	  er	  aftalt,	  at	  vi	  arbejder	  med	  en	  tydeliggørelse	  af	  
ansvar	  mhp	  at	  reducere	  risiko	  for	  foreningen	  mest	  mu-‐
ligt.	  Eva	  arbejder	  med	  sagen	  over	  sommeren.	  

	   16	  Mangelindsigelser	   Det	  er	  aftalt,	  at	  vi	  nærmere	  undersøger:	  
	  
-‐	  vurderingspersonens	  rolle	  ved	  uenighed	  –	  hvad	  er	  
vurderingspersonens	  handlemuligheder?	  
	  
-‐	  mulighederne	  for	  at	  anvende	  voldgiftsmand	  anvist	  af	  
andelsboligforeningernes	  fællesrepræsentation.	  
	  
-‐	  Andre	  muligheder,	  der	  måske	  helt	  kan	  forhindre,	  at	  
konflikterne	  opstår?	  	  

	   17	  Klage	  over	  sagsbehandlingstid	  hos	  
SWE	  ifm	  overdragelse	  

Vi	  har	  ikke	  modtaget	  klager	  længe,	  punktet	  henlægges	  

	   18	  Eksklusion	   -‐	  
	   19	  Omlægning	  af	  låsesystem,	  opfølg-‐
ning	  overfor	  beboere	  

-‐	  

	   20	  Opfølgning	  på	  igangværende	  byg-‐
geprojekter	  

Der	  er	  afholdt	  møde	  mellem	  SWE,	  Abildhauge	  og	  AB	  
Skydebanen	  mhp	  løbende	  opfølgning	  i	  samarbejdet	  
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omkring	  byggesager.	  Af	  mere	  konkrete	  emner	  udover	  
en	  længere	  række	  specifikke	  byggesager,	  kan	  nævnes	  
tilrettelæggelse	  af	  hensigtsmæssige	  processer	  omkring	  
fakturering.	  

	   21	  Loftsudvidelsesprojekt	   -‐	  	  
	   22	  Klage	  over	  nabo	   -‐	  
	   23	  Klage	  over	  nabo	   -‐	  
	   Bestyrelsens  punkter   	  
	   24	  Altanrunde	  II	   Altanrunde	  II	  er	  tilendebragt,	  tilbage	  står	  endelig	  afle-‐

veringsforretning,	  eventuelle	  udbedringer	  (fra	  både	  
runde	  I	  og	  II),	  oprydning	  og	  rengøring.	  Vi	  ønsker	  til	  lyk-‐
ke	  til	  de	  nye	  altanejere.	  

	   25.	  Nyhedsbrev	   Der	  er	  netop	  udsendt	  nyhedsbrev.	  
	   26.	  Foreningens	  udendørsarealer,	  
step	  1	  	  

Projektets	  step	  1	  er	  igangsat,	  idet	  der	  primo	  juli	  vil	  blive	  
foretaget	  udplantning	  af	  et	  antal	  planter	  i	  første	  om-‐
gang	  i	  den	  stikgade,	  der	  er	  hårdest	  ramt	  fsva.	  planter,	  
der	  er	  gået	  ud.	  	  

	   27	  Temaaften	  om	  støj	   Gennemføres	  til	  efteråret.	  Rikke	  og	  Marie	  er	  gået	  
sammen	  om	  planlægningen,	  alle	  er	  ansvarlige	  for	  input	  
til	  proces/indhold	  –	  holdes	  på	  listen	  til	  videre	  opfølg-‐
ning.	  

	   28	  Klager	  over	  støj	  fra	  fritidshjemmet	  
Vestervang	  

Vi	  har	  haft	  et	  fint	  møde	  med	  repræsentanter	  for	  fri-‐
tidshjemmets	  ledelse	  og	  Børne-‐	  og	  ungeforvaltningen.	  
Vi	  afventer	  pt	  referat.	  Vi	  holder	  opfølgningsmøde	  efter	  
sommerferien.	  	  

	   29	  Metro-‐aktiviteter	   Den	  politiske	  behandling	  af	  metroselskabets	  ansøgning	  
om	  dispensation	  har	  indrømmet	  Metroselskabet	  det	  
ønskede.	  Nærmere	  orientering	  om	  tilrettelæggelse	  af	  
byggeriet	  forventes	  at	  følge.	  

	   30.	  Beboernes	  forventninger	  til	  drift	  
og	  bestyrelse	  

Vi	  vil	  gerne	  undersøge	  beboernes	  ønsker	  til	  vores	  ind-‐
satser.	  Sammensætningen	  af	  vores	  beboere	  har	  ændret	  
sig	  meget	  over	  de	  seneste	  8-‐10	  år.	  Hvad	  lægger	  de	  nu-‐
værende	  beboere	  samlet	  set	  vægt	  på,	  hvordan	  skal	  der	  
se	  ud	  hos	  os,	  ønsker	  beboerne	  øget	  service	  på	  en	  ræk-‐
ke	  områder	  etc.	  etc.?	  Vi	  arbejder	  videre	  med	  punktet	  
som	  et	  opfølgningspunkt	  over	  sommeren.	  	  

	   31.	  Projekter	  (orienteringspunkt)	   Særligt	  om	  solcelleprojektet:	  Tilbud	  om	  konsulentassi-‐
stance	  ift	  opstilling	  af	  projektbeskrivelse	  og	  budget	  	  er	  
tiltrådt.	  	  
 
Marie har erklæret sig inhabil i alle drøftelser og 
beslutninger, der vedrører etablering af solcellean-
læg. Bestyrelsen tager dette i betragtning ved 
fremtidige behov for sagsbehandling på området 
ved at sikre sig beslutningsdygtige uden Marie. 

	   32.	  Vedr.	  suppleanter	   Det	  er	  aftalt,	  at	  vi	  sætter	  kommunikationen	  omkring	  
suppleanternes	  ideer	  og	  input	  i	  system	  ved	  at	  invitere	  
dem	  til	  et	  antal	  møder,	  hvor	  vi	  kan	  inddrage	  deres	  
synspunkter	  i	  arbejdet.	  
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Suppleanterne	  indkaldes	  igen	  i	  det	  sene	  efterår.	  Punk-‐
tet	  udgår	  herfra.	  

	   33	  Lavtskyllende	  toiletter,	  risiko	  for	  
forstoppelse	  i	  faldstamme	  

Følgende	  udmelding	  er	  godkendt	  af	  Abildhauge:	  mo-‐
derne	  toiletter	  med	  to-‐skyls	  funktion	  arbejder	  som	  of-‐
test	  med	  3	  el.	  6	  liter	  (i	  visse	  tilfælde	  2	  el.	  4	  liter).	  
	  
Ved	  installation	  af	  vandspareindsats	  skal	  det	  derfor	  sik-‐
res,	  at	  der	  ved	  skyl	  arbejdes	  med	  minimum	  3	  liter. 
Punktet udgår herefter.	  

	   34	  El-‐ladestandere	  i	  gaden,	  er	  områ-‐
det	  kun	  forbeholdt	  el-‐biler?	  

Better	  Place	  er	  gået	  konkurs,	  og	  det	  har	  øjensynligt	  ikke	  
været	  muligt	  at	  finde	  en	  operatør,	  der	  har	  været	  inte-‐
resseret	  i	  at	  drive	  anlægget	  videre.	  Kommunen	  har	  af-‐
viklet	  parkeringsforbuddet	  for	  konventionelle	  biler,	  og	  
vi	  afventer	  nedtagning	  af	  anlægget.	  Punktet	  udgår	  her-‐
fra.	  

	   35	  Ansøgning	  om	  byggeprojekt	  	   -‐	  	  
	   36	  Hundeluftning	  i	  gårdene	   Vi	  har	  modtaget	  klager	  over,	  at	  en	  eller	  flere	  hundeluf-‐

tere	  lader	  deres	  hunde	  besørge	  i	  gården	  (og	  hertil	  mere	  
intenst	  nogle	  steder	  end	  andre).	  Det	  er	  aftalt,	  at	  vi	  sæt-‐
ter	  opslag	  op	  om	  at	  vise	  hensyn	  (hunde	  i	  snor	  er	  meget	  
velkomne	  gæster	  i	  gården	  men	  ligesom	  alle	  øvrige	  gæ-‐
ster	  skal	  hunde	  have	  klares	  deres	  toiletbesøg	  andet-‐
steds).	  Indrykkes	  ligeledes	  i	  nyhedsbrev.	  

	   37	  Justering	  af	  timetal	  i	  driften,	  Brian	  	   -‐	  
	   38	  www.skydebanen.dk	  (oriente-‐
ringspunkt)	  

Bestyrelsen	  arbejder	  videre	  med	  sit	  projekt	  omkring	  
etablering	  af	  ny	  struktur	  på	  foreningens	  site	  og	  gen-‐
nemgang	  af	  tekster	  m.v.	  Eva	  følger	  op.	  	  

	   39	  evt.	   Det	  blev	  aftalt,	  at	  der	  fremover	  kun	  gennemgås	  udvalg-‐
te	  punkter	  fra	  opfølgningslisten	  med	  SWE,	  da	  møderne	  
ellers	  trækker	  for	  længe	  ud.	  Rikke,	  SWE,	  giver	  skriftlig	  
status	  på	  alle	  punkter	  op	  til	  hvert	  stort	  bestyrelsesmø-‐
de	  (1.	  mandag	  i	  måneden)	  fra	  første	  møde	  efter	  som-‐
merferien.	  

	   40.	  Nyt	  punkt	   Markering	  af	  foreningens	  25-‐års	  jubilæum:	  Bestyrelsen	  
udpeger	  en	  tovholder.	  	  

	  


