
Den 19. maj 2013 

 

Beslutningsreferat af møde med SWE og Bestyrelse, AB Skydebanen, maj 2013  

 

Tilstede 6. maj 2013: Rikke Pedersen (SWE), Eva Margrethe Madsen, Marie Hindhede, Rikke Ludvigsen, 

Denis Bowers 

 

Afbud: Hanne Müller 

 

Mødet: 16.30 – 21.30 

 

Tilstede 13. maj 2013: Michael Tarding (SWE), Eva Margrethe Madsen, Marie Hindhede, Rikke Ludvig-

sen, Denis Bowers 

 

Afbud: Hanne Müller 

 

Mødet: 16.30 – 18.50 

 

 

  Følgende er blevet besluttet: 

 SWE-punkter  

 G1 Generel erfaudveksling med SWE - 

oorienteringspunkt 

SWE har tidligere orienteret om Bestyrelses-web. Det 

er aftalt, at vi får log-ins, så snart løsningen er klar til 

brug. Holdes på listen til opfølgning 

2

. 

Projekt støjdæmpende vinduer Brev til alle om besigtigelser i uge 19 og 20 er udsendt. 
Vi afventer gennemførelse heraf og andelshavernes 
eventuelle bestillinger. Der er svarfrist d. 21. maj for 
bestilling, og det er aftalt, at Bestyrelsen løbende følger 
op på antal interesserede. Der var til mødet d. 6. maj 
registreret 6 ønsker om besigtigelse. 

3

. 

Ensretning af boligafgift  Bestyrelsen arbejder videre med sit projekt omkring 

ensretning af Boligafgift. Det blev aftalt, at et oplæg 

forelægges generalforsamlingen efter sommerferien. 

4 Cafe Rugbrød Det blev aftalt, at Eva og Rikke (SWE) skulle tilskrive de 

4 udvalgte blandt de interesserede med oplysninger om 

leje. 

5 Individuelle vandmålere Vi afventer første aflæsning, og det er aftalt, at vi lige 

drøfter beregningerne med SWE, før vi sender eventuel 

justeret a conto ud første gang til projektdeltagerne. 

6 Byggesager  Bestyrelsen drøftede igangværende byggesager med 

SWE fsva. registrering af erhvervelser, forsikringsfor-

hold samt påligning af boligafgift. 

 7 Forsikringer Eva har holdt møde med foreningens forsikringsmæg-

ler. Særlige opfølgningspunkter er: 

Zacho-Lind: SWE tilskriver Københavns Kommune om-

kring hændelsforløbet ifm. Zacho-Linds gennembryd-

ning af en vandledning i gaden. 

Erhvervslejernes forsikringer: SWE undersøger, hvordan 

vi kan opnå en mere klar adskillelse af erhvervslejernes 

forsikringsforhold fra foreningens  

Beboernes forsikringer: Vi arbejder videre på en aflys-

ning af glas og kumme fra foreningens forsikringsporte-

følje som følge af, at vi ikke længere vedligeholder på 

vinduerne. 
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Ny fælles entrepriseforsikring: Vi arbejder videre i ret-

ning af at udtage en fælles entrepriseforsikring, som de 

mindre individuelle byggeprojekter kan udtage en poli-

ce under mod et gebyr. 

 8 Ny vurdering af ejendommen Der er indført en ”markedsværdi” af ejendommen i 

regnskabet i stedet for anskaffelsessummen, der gør, at 

det ikke længere er så presserende at kigge på vurde-

ringen. Punktet henlægges for nu. 

 9 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.  

 10 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. 

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

 12 Jævnlige møder med gadens er-

hvervslejere 

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

 13 Proces ved indflytning Flere klager over, at de ikke modtager indbetalingskort 
til boligafgift, når de er tilflyttet. Vi aftaler, at Brian 
fremover tager kopi af første side af overdragelsesdo-
kumenterne således, han har alle kontaktdetaljer på 
tilflytterne til brug for udfærdigelse af navneskilt til 
dørtlf. og postkasse. 

 14 Personsag – klage over beboer - 

 15 Byggeprojekt, opfølgning på in-

spektion 

- 

 16 Restanceliste opfølgning 

 17 Salg Sdr. Boulevard 28, st. tv. 

 

SWE har fremlagt udspil til pris, som bestyrelsen har 
behandlet. Udspillet er baseret på det seneste halve års 
salg af stuelejligheder i den pågældende størrelse. For-
eningen forestår selv formidlingen herunder fremvis-
ning m.v. med henblik på at begrænse udgifterne. 

 18 Erhvervslejemålet Skydebanegade 

31, st. tv. 

Status på henvendelse fra lejemålet om at udvide med 
gallerivirksomhed? Afventer SWE 

 19 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. 

 20 Mangelindsigelser Det er aftalt, at vi anmoder SWE om at kommentere 
situationen omkring mangelindsigelser 

 21 Klage over sagsbehandlingstid hos 

SWE ifm overdragelse 

Vi vil meget gerne i dialog med SWE om en generel for-
ventningsafstemning, så det bliver tydeligt, hvad man 
skal forvente som andelshaver. SWE til opfølgning 

 22 Eksklusion - 

 23 Omlægning af låsesystem, opfølg-

ning overfor beboere 

- 

 24 Opfølgning på igangværende byg- - 
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geprojekter 

 Bestyrelsens punkter  

 25 Referat af GF Bestyrelsen behandlede udkast til referat, og SWE har 
efterfølgende godkendt ændringerne. Vi foretager selv 
kopiering og omdeling i løbet af uge 21 for at spare por-
to. 

 26 Altanrunde II Fra seneste bygherremøde fremgik det, at der ikke 
længere var nogen, der skulle have stillads stående me-
get længere, end der er reel altanaktivitet. Vi efterlyser 
på den baggrund ikke længere stilladsplan. PJP foreta-
ger samlet afleveringsforretning af alle altaner til sidst i 
tillæg til de delafleveringer, der løbende gennemgår 
altaner. Der er opstået forsinkelser i tidsplanen, og PJP 
har forespurgt til mulighederne for weekendarbejde. Vi 
har meldt tilbage, om arbejde i tidsrummet 10-15 lør-
dag kan give noget. Afventer PJP. 

 27. Nyhedsbrev Rikke og Marie er gået sammen om næste udgave, der 
kommer oplæg til bestyrelsen i løbet af uge 21. 

 28. Foreningens udendørsarealer, 

step 1  

Projektets step 1 går på at supplere beplantning op i 
eksisterende bede. Eva og Judith har foretaget gen-
nemgang, og Judith fremlægger budget for indkøb af 
planter samt indsats forbundet med udplantning. 

 29 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. 

 30 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.  

 31 Metro-aktiviteter Metroselskabet har igen ansøgt om dispensation fra 
reglerne om arbejdstid på pladsen, og Bestyrelsen har 
behandlet oplæg til indsigelsesskrivelse. Skrivelsen er 
godkendt og sendt til forvaltningen, teknik- og miljø-
borgmesteren samt oppositionen i BR. 

 32. 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.  

 33. Projekter (orienteringspunkt) Eva har igangsat indledende afklaring omkring solcelle-

projekt jvnf. beslutning på ordinær generalforsamling. 

 34. Byggeprojekter - 

 35. Klage over beboer - 

 36. Vedr. suppleanter Det er aftalt, at vi indkalder suppleanterne til en række 

snakke over året således, deres observationer kan 

komme i spil i arbejdet på en mere systematisk måde. 

 37 Færdsel på foreningens tage Driften har ifm udbedring af en løs skifer på taget kon-

stateret, at der færdes nogen på taget. Færdsel på for-

eningens tage er ikke tilladt og udgør en alvorlig sikker-
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hedsrisiko. Der er enighed om at politianmelde eventu-

elle fremtidige tilfælde . 

 38 Lavtskyllende toiletter, risiko for 

forstoppelse i faldstamme 

Eva indhenter udtalelse fra byggesagkyndige 

 39 El-ladestandere i gaden, er områ-

det kun forbeholdt el-biler? 

Eva retter henvendelse til kommunen 

 

Ref.: Eva-Margrethe Madsen 

 


