
Beretning for A/B Rigenshus 2016/2017 Den 3. april 
2017

Bestyrelsen
På generalforsamlingen 2016 blev:
Lizzi Larsen valgt som formand for 1 år 
Klavs Lyngfeldt (genvalgt) og Peter Michael Jensen (nyvalgt) til bestyrelsen 
Gitte Cassias og Lisbeth Brorsen var ikke på valg 
Suppleanter:
Annette Nørgaard blev valgt som 1. suppleant
Camilla Reingaard blev valgt som 2. suppleant

Ved konstitueringen på det første bestyrelsesmøde sidst i april blev opgaverne fordelt som
følger: 

Lizzi (formand): Mødeindkaldelser, mødeleder ved bestyrelsesmøder, koordinator, 
økonomisk styring af foreningens midler i samråd med den øvrige bestyrelse og 
administrator, løbende opfølgning og kontakt til administrator, samarbejde med 
Helgesminde sammen med Gitte, kontakt med vicevært sammen med Klavs, 
bestyrelsespostkassen.

Klavs (næstformand): Vedligeholdelsesarbejder sammen med Lisbeth og Gitte, 
overdragelser, fremleje, venteliste, nøgler, tekniske installationer, kontakt med vicevært 
sammen med Lizzi, facebook sammen med Peter.

Lisbeth: Bestyrelseskassen. Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs og Gitte, 
kontaktperson til haveudvalg samt bestyrelsens kontaktperson til festudvalg og andre 
sociale aktiviteter.

Peter: Referent skiftevis med Gitte. Kontaktperson til ABF, fører log over større 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder, ajourføring af hjemmeside, facebook sammen 
med Klavs.

Gitte: Referent skiftevis med Peter. Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs og 
Lisbeth, myndighedskontakt i forbindelse med ændringer i boliger.

Alle: Varetager ad hoc-opgaver.

Bestyrelsens sammensætning ændredes, da Lizzi den 1. december 2017 flyttede til 
Slagelse. Herefter overtog Klavs formandsposten, og Lisbeth blev næstformand. Samtidig 
gik Annette ind i bestyrelsen. 

Planlagte og udførte vedligeholdelsesopgaver 
Efter en pause i facadeistandsættelserne i 2015 gik vi i 2016 videre med istandsættelse af 
facaderne mod Fredericiagade i nr. 92 og 94. Til forskel fra tidligere begrænsede vi her 
arbejdet til udskiftning og reparation af defekte overliggere over vinduerne samt maling og 
snedkergennemgang af vinduerne. Ligesom ved den tidligere istandsættelse af vinduerne i



Fredericiagade 86, 88 og 90 var det nødvendigt at fortage en del udlusninger af rådne dele
af vinduerne. Arbejderne forløb som planlagt både tidsmæssigt og økonomisk.
Samtidig fik vi gennemført en hårdt tiltrængt udskiftning af de fleste af de små 
badeværelsesvinduer mod gården. Det var kun vinduerne i Fredericiagade 92 og 
vinduerne i mellembygningen (mod skralderum og barnevognsrum), som vi valgte ikke at 
skifte. Da der alligevel var stillads oppe til vinduerne, fik vi også udbedret nogle mindre 
murskader mod gården i ved Olfert Fischers Gade 59. Også disse arbejder blev udført 
som planlagt både med hensyn til tid og pris.

Vaskeriet 
Det har været nødvendigt at udskifte den ene vaskemaskine. Vi valgte at købe endnu en 
stor maskine. Når den midterste maskine formentlig snart skal udskiftes, foreslår vi, at det 
bliver til en mindre model. 

Fuger på badeværelserne
Den planlagte fugegennemgang af badeværelserne nåede vi ikke, men arbejdet forsøges 
gennemført i 2017.

Vurdering af fredningsværdierne
Slots- og Kulturstyrelsen besøgte os den 23. maj 2016 og var rundt i mange lejligheder, på
lofter og i kældre. Vi har endnu ikke fået nogen officiel tilbagemelding, men uofficielt 
forlyder det, at der ikke vil ske nogen ændring af fredningsstatus for bygningerne. For os 
betyder det, at vi også fremover slipper for at betale ejendomsskat af de fredede 
bygninger, som er alle bygningerne med postadresse i Fredericiagade.

Omlægning af realkreditlån
Med afsæt i det historisk lave renteniveau valgte vi i oktober at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling med det ene dagsordenspunkt at nedkonvertere 
foreningens realkreditlån til et lavere forrentet, som vil give os en lavere ydelse (rente og 
afdrag) og samtidig frigive et provenu på 1 mio. kr. Omlægningen giver foreningen midler 
til at gennemføre planlagte istandsættelsesarbejder og holde huslejen i ro nogle år 
fremover. Forslaget blev vedtaget, og låneomlægningen blev gennemført som planlagt.

Skylning af rørsystem
I 2017 har vi taget initiativ til at få skyllet vandrørene, så det gule slam, der nemt sætter sig
i sigten på brusernes blandingsbatterier, fjernes. Samtidig har vi valgt at udbedre en række
installationsmæssige skavanker, som findes i ejendommens rørsystemer. 

Dørtelefoner
Ann Birgitte har opdateret alle vores navne, så de nu står med samme skrift. Mange tak for
det.
Der har dog de seneste år løbende været problemer med ejendommens aldrende 
dørtelefoner. Specielt ringe-knapperne ved indgangene er blevet svære at reparere, fordi 
anlægget for længst er udgået af produktion. Bestyrelsen er derfor i gang med at indhente 
tilbud på en istandsættelse af systemet. Vi overvejer p.t. omfanget. Under alle 
omstændigheder vil det blive en driftssikker og langtidsholdbar løsning, som også i stil 
passer til vores huse.



Vedligeholdelsesvejledning
Som oplyst sidste år har bestyrelsen udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning, som er 
vejledende for alle arbejder i boligerne. Vejledningen er tidligere udsendt til alle, og er nu 
også uddelt til alle nye beboere. 

Vejledningen indeholder både oplysninger om hvilke materialer, der skal bruges til hvilke 
vedligeholdelsesarbejder, og om den praksis der igennem årene har været gældende i 
forbindelse med overdragelse af lejlighederne. Har du spørgsmål hertil, skal du endelig 
kontakte bestyrelsen.

Samarbejdet med Helgesminde
Lizzi har haft kontakten med Helgesmindes formand, Janne Laursen. Helgesminde har 
hidtil klaret sig uden administrator, men i 2016 har de engageret virksomheden Salling til 
at stå for det administrative, hvilket formentlig vil lette arbejdet for både dem og os. 

YouSee – Kabel TV
Bestyrelsen har besluttet at lade det nuværende YouSee-abonnement fortsætte til 2018, 
hvorfra den enkelte andelshaver frit kan vælge TV-udbyder. Det er for stor en omkostning 
at ombygge nuværende anlæg – set i lyset af at internet-TV formentlig bliver fremtiden.

Affaldshåndtering
Sammen med Kurt forsøger vi at holde styr på ejendommens sortiment af 
affaldscontainere, så tingene ender i de rette beholdere, og 'skralderummet' fremstår pænt
og ordentligt. Vi skal dog bede alle beboere om at bidrage her. Også med at holde 
papcontaineren fri for emballage med madrester såsom pizzabakker – og med at folde 
papkasser sammen, inden de lægges i containeren.

Vi skal desuden anmode om, at genstande, man ikke selv ønsker at beholde, men som er 
for gode til at smide ud, ikke henstilles til afhentning i skralderummet, men for egen hånd 
skaffes af vejen – eller måske gemmes til foreningens årlige loppemarked.

Bestyrelsen vil i samarbejde med Kurt forsøge at etablere en fast storskraldsløsning, så 
større genstande kan skaffes af vejen f.eks. fire gange om året.

Gårdudvalget 
Gårdudvalget bestod i 2016 af Lisbeth, Annette, Lotte, Didi og Kirsten. Dertil kom Janne 
og Mette fra Helgesminde.

Som oplyst i sidste års beretning blev avnbøg, æbletræ, kastanje m.m. beskåret sidst i 
januar 2016. 

Annette og Lisbeth har i 2017 deltaget i en beskærekursus og har nu mod på selv at 
foretage den løbende beskæring af de mindre træer. Med hensyn til avnbøgen og 
blåregnen henvises i øvrigt til bestyrelsen forslag. 

Som de andre år er plænerne og planterne blevet omhyggeligt passet af især Annette. Der
har været en del skjoldlus i hortensiaerne, og Lotte har afprøvet diverse midler for til sidst 



at ende med en kraftig nedskæring af de inficerede planter. Så i år bliver der ikke mange 
blomster, men de kommer forhåbentlig i stort tal til næste år. 

Det planlagte fællesarbejde i gården først i juni blev aflyst på grund af vejret. Det betyder 
bl.a., at borde og bænke trænger ekstra meget til at blive renset for grønalger i år. Der vil 
blive indkaldt til fælles arbejdsdag her i foråret. 

Det planlagte loppemarked først i september blev flyttet en uge på grund af varsler om 
regn. Det afholdte marked var pænt besøgt og gav et lille overskud til betaling af de 
indrykkede avisannoncer. 

Videre blev der sidst i november – traditionen tro – opsat lys guirlander i træerne og gran i 
krukkerne. Mange var mødt op for at hjælpe og tak for det. Efterfølgende var der mulighed 
for lidt snak beboerne imellem, mens vi hyggede os med varm glögg og æbleskiver i 
vaskekælderen.  

Endelig er vi nogle, der er kede af at skadereden faldt ned sidst i februar. Nu får duerne 
bedre mulighed for at sidde og skide på de arealer, hvor vi går til og fra. 

Oprydning i kældrene
Lizzi og Ann Birgitte organiserede i efteråret en omfattende og tiltrængt oprydning af 
diverse ophobninger af ting og sager uden for pulterrummene og i cykelkældrene.  Stor ros
til dem og til alle, som fik ryddet op. 

Videre har bestyrelsen indkøbt og opsat reoler i kælderen under Fredericiagade 94, til en 
overskuelig opsætning og opbevaring af de mange rester af kalk, maling m.m. fra diverse 
istandsættelser. Den endelige mærkning vil snarest blive gennemført. 

Overdragelser/fremleje
Vi har i det forgangne år oplevet et historisk stort antal overdragelser af lejligheder. To af 
disse har desværre været foranlediget af dødsfald, der har været en del rokader, og nye 
beboere er kommet til.

Den 15. juni 2016 solgte Birte Rindom lejlighed nr. 6, Fredericiagade 88B 1. tv. til Annali 
Kristiansen.
Derefter solgte Annali pr. 15. august 2016 lejlighed nr. 27, Olfert Fischers Gade 61 2. tv. til
Thomas Reipke. 
Boet efter Lise Bisballe solgte pr. 15. august 2016 lejlighed nr. 18, Fredericiagade 94 st. 
-2, til Jakob Bjerggaard. 
Stephanies Bach Slots solgte pr. 1. november 2016 lejlighed nr. 15, Fredericiagade 92 1. 
tv. til Katrine Bertram. 
Lizzi Larsen solgte pr. 1. december 2016 lejlighed nr. 16, Fredericiagade 92 2. tv. til Emma
Kofoed Lauridsen.
Boet efter Kirsten Andersen solgte pr. 1. december 2016 lejlighed nr. 25, Olfert Fischers 
Gade 61 st. th. til Mads Linnet Perner og Karl-Emil Perner.
Derefter solgte Mads Linnet Perner pr. 1. januar 2017 lejlighed nr. 17, Fredericiagade 94 
st. -1 til Oscar Nicolai Wulff.



Anne-Grete Bohm Pedersen solgte pr. 1. marts 2017 lejlighed nr. 2, Fredericiagade 86A 1.
til Peter Michael Jensen.
Derefter solgte Peter Michael Jensen pr. 1. marts 2017 lejlighed nr. 8, Fredericiagade 88B 
1. tv. til Annali Kristiansen.
Og herefter solgte Annali Kristiansen pr. 1. april lejlighed nr. 6, Fredericiagade 88B 1. tv. til
Helle Krüger.
Endelig har Helle Krüger pr. 15. april solgt lejlighed nr. 4, Fredericiagade 88C st. tv. til 
Sofie Bergsten. 

Vi byder de nye andelshavere, Thomas Reibke, Katrine Bertram, Emma Anemone Kofoed 
Lauridsen og Sofie Bergsten velkommen i vores dejlige andelsforening.

I øjeblikket er to lejligheder fremlejet. Det drejer sig om:
Lejlighed nr. 32, Olfert Fischers Gade 55, 1. th. (andelshaver er Selma Reichstein 
Grønvad). Fremlejet til Joel Wittgren indtil den 30. juni 2017.  
Lejlighed nr. 30 Olfert Fischers Gade 57 (andelshaver er Gitte Cassias). Fremlejet til Line 
Geest Jakobsen indtil den 1. august 2017.

Venteliste
Der er i øjeblikket ca. 110 personer skrevet op på vores venteliste.

Samarbejdet med administrator/DEAS 
Vi har generelt været tilfredse med samarbejdet med DEAS, men oplevede desværre 
endnu en gang, at vi med ganske kort varsel fik ny administrator, da Monika Øgaard-
Nielsen fratrådte kort efter generalforsamlingen i april 2016. I stedet for Monika tager Helle
Dideriksen sig nu af vores forening. Helle er en kompetent administrator, der er uddannet 
revisor, og som selv bor i andelsforening. Hendes erfaring med regnskab er vi særligt 
glade for, da regnskabschef Mogens Gjørtsvang går på pension i nærmeste fremtid. Vi har
i bestyrelsen været meget tilfredse med Mogens' indsats og vil gerne takke ham for det 
gode samarbejde.

Valuarvurdering
Da den offentlige vurdering tilsyneladende er sat ud at spillet indtil senest 2019, fik vi i 
udgangen af 2016 foretaget en valuarvurdering. Valuar Erik Jacobsen, som også tidligere 
har vurderet vores ejendom, kom frem til en værdi på 73.000.000 kr. mod 71.700.000 kr. 
året før. 

Vicevært
Vi er generelt tilfredse med Kurt Svendsens indsats, og vi ser det som er klar fordel, at han
selv står for at passe ejendommen og kun har afløser på i forbindelse med ferie, kurser og 
lignende. Vi vil løbende justere Kurts arbejdsopgaver i forhold til den indgåede aftale, så 
disse svarer til foreningens aktuelle behov. Hvis I har input i forhold til Kurt arbejde, er I 
velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Hjemmesiden og facebook
Hjemmesiden rigenshus.dk er oppe igen. Her vil foreningen blive præsenteret, og der vil 
være en brugerdel med adgangskoden 'olfert123', hvor referater, regnskaber og lignende 



kan ses. Peter står for vedligeholdelse og opdateringer. Vi har også oprettet en 
Rigenshus-facebookgruppe, hvor der dog endnu ikke er så meget aktivitet.

Røgalarmer
Vi skal atter gentage, at der meget vigtigt, at de i lejlighederne opsatte røgalarmer checkes
jævnligt, så de hele tiden fungerer og har friskt batteri monteret. Viceværten checker 
jævnligt de røgalarmer, der forefindes i opgange og på øvrige fællesarealer. 

Endelig vil vi gerne takke de andelshavere, der i årets løb har givet en hjælpende hånd 
med. Det er positivt og letter bestyrelsen i det daglige virke. Vi er alle glade for at bo i 
vores dejlige forening og skal i fællesskab passe godt på ting og huse – det er vores fælles
ansvar og vores fælles økonomi. Vi skal også huske at sende en tak til Lizzi, som efter 
mere end 20 år i Rigenshus flyttede hjem til Slagelse i slutningen af 2016. Lizzi har gjort et
stort arbejde for foreningen, særligt med det økonomiske, men også med indkøb til 
gårdene, havearbejde, oprydning og foreningens generelle drift.

Og her til sidst sender vi en kærlig tanke til de beboere, som gik bort i 2016. Lise Bisballe 
blev på en udlandsrejse smittet med denguefeber og døde i januar af en blodprop i hjertet.
Lise var meget udadvendt, lavede eksotisk mad til vores fællesspisning og lagde hus til, 
når vejret var for koldt eller vådt ved den årlige julelys-tænding. Kirsten Andersen levede 
mere stille, men kom gerne med en underfundig bemærkning, når vi mødtes i opgangen 
eller på gaden. Kirsten havde været folkeskolelærer i Bagsværd, og hun havde skrevet 
flere bøger om socialt udsatte – bl.a. romaers svære vilkår i vores samfund. Kirsten blev 
ramt af en hjerneblødning for en del år siden, men klarede sig fint i sin lejlighed. Hun fik 
det dog skidt i løbet af sommeren og døde i slutningen af august, 87 år gammel. Æret 
være Lises og Kirstens minde.


