
Beretning for A/B Rigenshus 2017/2018 Den 22. marts 2018

Bestyrelsen
På generalforsamlingen 2017 blev:
Klavs Lyngfeldt blev genvalgt som formand for 1 år 
Gitte Cassias og Lisbeth Brorsen blev genvalgt for 2 år
Annette Nørgård Wulff blev valgt for 1 år 
Peter Michael Jensen var ikke på valg  
 
Suppleanter:
Annali Kristiansen blev valgt som 1. suppleant
Camilla Reingaard blev valgt som 2. suppleant

Ved konstitueringen på det første bestyrelsesmøde midt i maj blev opgaverne fordelt som 
følger: 

Klavs (formand): Mødeindkaldelser, mødeleder ved bestyrelsesmøder, løbende 
opfølgning, kontakt til administrator, samarbejde med Helgesminde sammen med Gitte, 
kontakt med vicevært sammen med Lisbeth. Bestyrelsespostkassen. 
Vedligeholdelsesarbejder sammen med Lisbeth og Gitte. Overdragelser sammen med 
Peter, fremleje, venteliste, nøgler, tekniske installationer. Ajourføring af beboerliste. 
Facebook sammen med Peter.

Lisbeth (næstformand): Bestyrelseskassen. Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs 
og Gitte. Bestyrelsens kontaktperson til arbejdsdag, festudvalg og andre sociale aktiviteter 
sammen med Annette.
 
Annette: Kontaktperson til haveudvalg og sammen med Lisbeth kontaktperson vedr. andre
sociale og praktiske aktiviteter (arbejdsdage, loppemarked, juletræstænding, fester m.v.)
 
Peter: Referent skiftevis med Gitte. Kontaktperson til ABF, fører log over større 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder efter input fra Lisbeth, 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. Spørgsmål vedr. 
bygningslovgivning.

Da Gitte flyttede den 1. november 2017, indtrådte 1. suppleant Annali i bestyrelsen. 

Planlagte og udførte vedligeholdelsesopgaver 
Efter den vellykkede facadeistandsættelse i fint tørt vej i 2016 gik vi i sensommeren 2017 
videre med istandsættelse af gårdsiden af Fredericiagade 94. Hovedopgaven bestod især 
i istandsættelse af vinduerne, herunder udskiftning af tætningslisterne. Der var heldigvis 
ingen defekte overliggere, og behovet for udlusninger i var begrænset til tre ud af de i alt 
15 vinduer. Derudover var der behov for reparation og efterfølgende kalkning af bagfald i 
vinduesblændinger og af dele af bygningens nederste del. Samtidig fik vi udbedret 
sprækker m.m. mellem tavl og bindingsværk i gårdsiden af Olfert Fischers Gade 55 og 57. 
Desuden blev alle hoveddøre samt kælderdøren til vaskekælderen malet. 
Arbejderne trak noget ud på grund af regn, men blev stort set udført som planlagt både 
med hensyn til tid og pris. Dog havde vi nogen diskussion med mureren, hvorefter maleren
overtog kalkningen til alles tilfredshed. Det var John Hammelev fra Malerfirmaet Bendt 
Barsdal, som stod for koordination og tilsyn med arbejderne. 

Rotteplage



Efter fund af rottelorte i kælderen under Fredericiagade 92 kontaktede vi i forsommeren 
2017 Københavns Kommunes afdeling for skadedyrsbekæmpelse, som i første omgang 
mente, at der var tale om ’en strejfer’, hvorfor vi skulle sætte lister forneden på 
kælderdørene, så rotterne ikke kunne komme ind. Efter oprydning dukkede der imidlertid 
nye rottelorte op, og efter endnu et besøg fra kommunen og nedtagning af udvalgte 
loftsplader kunne det konstateres, at rotterne have gnavet hul på en faldstamme. Dette 
blev udbedret samme dag af Reuthers VVS, som vi takker for den hurtige indsats. 
Efterfølgende blev der af Dansk Bygningskontrol renset for rottelorte mellem loftspladerne.
Heldigvis dækkede vores forsikring udgifterne. Efterfølgende har vi erfaret, at rotternes 
valg af netop dette sted skyldtes, at en lukning af et tidligere køkkenafløb i lejligheden 
Fredericiagade 92 st. ikke var udført forskriftsmæssigt. Dette vil nu blive udbedret i 
forbindelse med istandsættelsen af lejligheden. 

Skylning af rørsystem
For at få bugt med den gule slim, der nemt sætter sig i sigterne på blandingsbatterier i 
lejlighedernes køkken og bad, fik vi i 2017 skyllet vandrørene. Samtidig er en række døde 
ender m.m. i ejendommens rørsystemer blevet fjernet. Skylningen udbedrede umiddelbart 
problemet, men efter nogle måneder vendte bioslimen tilbage. Samtidig konstaterede vi 
lokale propper i systemet, hvilket medførte forsinket fremløb af varmt vand. Vi fik foretaget 
endnu to skylninger uden beregning – den seneste i februar 2018, hvor også kedlen blev 
renset. Desværre kan vi konstatere, at problemet kun er løst midlertidigt, og bestyrelsen 
arbejder videre med denne udfordring.   

Fuger på badeværelserne
Den længe planlagte fugegennemgang af badeværelserne er nu stort set gennemført. 
Sådanne fuger forventes at holde tæt i ca. 5 år, og de har ikke været skiftet i over 30 år. 

Dørtelefoner
Udskiftning af dørtelefonerne har trukket ud, men vil blive gennemført, når vejrliget gør det 
muligt. 

Vedligeholdelsesvejledning
Som tidligere oplyst har bestyrelsen udarbejdet en vedligeholdelsesvejledning, som er 
vejledende for alle arbejder i boligerne. Vejledningen er tidligere udsendt til alle, og bliver 
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 I 
spørgsmål hertil, skal I endelig kontakte bestyrelsen.

Samarbejdet med Helgesminde
Klavs har haft kontakten med Helgesmindes formand, Janne Laursen. Helgesminde har 
nu fået en administrator, hvilket har lettet arbejdet for både DEAS og os. 

YouSee – Kabel TV
Det er blevet muligt at udtræde af den fælles kabel tv-ordning med YouSee, hvilket et 
mindre antal beboere har benyttet sig af. Der er dog rent administrativt en udfordring med 
at få afmeldte beboere ud af den tilhørende Verdens TV-ordning, men det forsøger DEAS 
at finde en løsning på.

Affaldshåndtering
Der er jævnligt problemer med at papcontaineren er overfyldt. Det er ikke muligt at få den 
tømt oftere, og det er derfor afgørende, at papkasser foldes helt sammen inden de smides 
i. 
Ligeledes er det afgørende, at lågene på containerne til husholdningsaffald altid kan 
lukkes af sig selv, og at der ikke ligger papir og madrester under og omkring containerne. 



Begge situationer kan meget nemt tiltrække rotter, og dem vil vi absolut ikke have flere af. 
Så hvis der ikke er mere plads i de forreste containere, må I selv rykke rundt, så de 
bageste og formentlig tomme containere kommer frem. Vores vicevært Kurt forsøger at 
hjælpe os, men vi må alle hjælpe til, hvis det er nødvendigt. Problemet reduceres 
forhåbentlig, når vi bliver bedre til at sortere affaldet i bioaffald og husholdningsaffald. De 
grønne poser til bioaffald kan bestilles på Københavns Kommunes hjemmeside under 
”Bestil nye bioposer”. Kommunen udsender derefter et nyt sæt poser til dig ganske gratis. 

Genstande, som ikke passer i nogen af beholderne, må man selv skaffe af vejen eller 
opbevare, indtil der afhentes storskrald. Bestyrelsen vil jævnligt søge for, og via e-mail og 
opslag i opgangene informere om, hvornår der bliver hentet storskrald. 

Gårdudvalget 
Gårdudvalget bestod i 2017 af Annette, Lisbeth, Lotte, Didi, Kirsten og Mille. Dertil kom 
Janne og Mette fra Helgesminde.

Som drøftet på generalforsamlingen 2017 blev avnbøg og blåregn i den store gård fældet i
efteråret og erstattet af klatrehortensiaer og klematis. Arbejderne blev udført som planlagt 
både med hensyn til tid og pris.

Fællesarbejde ??

Loppemarked ???

Videre blev der sidst i november – traditionen tro – opsat lysguirlander i træerne og gran i 
krukkerne. Det var et effektivt hold, som mødte op og udførte arbejderne. Tak for det. 
Efterfølgende var der mulighed for lidt snak beboerne imellem, mens vi hyggede os med 
varm glögg og æbleskiver i vaskekælderen.  

Oprydning i kældrene
Arbejdet med at ordne og systematisere kalk, maling, tagsten, gulfliser m.m. i kælderen 
under Fredericiagade 94 fortsætter.

Overdragelser/fremleje
Der har i 2017/2018 været følgende overdragelser. De fleste overdragelser er allerede 
nævnt i beretningen til sidste generalforsamling. Det drejer sig om: 
Mads Linnet Perner solgte 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.
Herefter solgte Annali Kristiansen pr. 1. april 2017 lejlighed nr. 6, Fredericiagade 88B 1. tv.
til Helle Krüger.
Helle Krüger solgte pr. 15. april 2017 lejlighed nr. 4, Fredericiagade 88C st. tv. til Sofie 
Bergsten. 

Efterfølgende har
Gitte Cassias pr. 1. november 2017 solgt lejlighed nr. 30, Olfert Fischers Gade 57 til Line 
Geest Jakobsen.
Ann Birgitte Sørensen har pr. 1. januar 2018 solgt lejlighed nummer 20, Fredericiagade 94
1. th. til Sarah og Mads Emil Larsen.
Boet efter Preben Skovgaard har pr. 15. marts 2018 solgt lejlighed nr. 14, Fredericiagade 
92 st. til Klavs Lyngfeldt. 
Klavs Lyngfeldt har sat lejlighed 11, Fredericiagade 90A 2. til salg pr. 15. juni 2018.



Vi byder velkommen Sarah og Mads Emil – og til Line, som vi kendte i forvejen, da hun de 
sidste år har boet i sin nuværende lejlighed som fremlejer.

Der er i øjeblikket ingen fremlejede lejligheder.

Endelig kan det oplyses, at overdragelsen af lejlighed 14 har været både langtrukken og 
tidskrævende for bestyrelsen, fordi lejligheden i den grad var misligholdt, og fordi al 
kommunikation er foregået med et advokatfirma i Hjørring. Vi har i den forbindelse fundet 
det nødvendigt at trække på advokatbistand fra DEAS.

Venteliste
Der er i øjeblikket ca. 125 personer skrevet op på vores venteliste.

Samarbejdet med administrator/DEAS 
Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med DEAS, herunder med vores kontakt 
med Helle Dideriksen. Helle er en venlig og kompetent administrator, der er uddannet 
revisor og selv bor i en andelsboligforening. 

Valuarvurdering
Da den offentlige vurdering er sat ud at spillet indtil senest 2019, fik vi i udgangen af 2017 
foretaget en valuarvurdering. Valuar Erik Jacobsen, som også i 2015 og 2016 har vurderet
vores ejendom, kom frem til en værdi på 75.000.000 kr. mod 73.000.000 kr. året forinden.

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 foretager løbende mindre justeringer af Kurts arbejdsopgaver inden for 
rammerne af den indgåede aftale, så det 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 bliver foreningen præsenteret, og der findes 
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. Men giv 
endelig Kurt eller bestyrelsen besked, hvis I hører bib fra fælles røgalarmer, som trænger 
til et nyt batteri.

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, det handler om. 

Vi skal også huske at sende en tak til Ann Birgitte, som i flere omgange tog en tørn i 
bestyrelsen, og også uden for bestyrelsesarbejdet påtog sig opgaver for foreningen. Det 
samme gælder Gitte, der jævnligt har deltaget i bestyrelsesarbejdet. Her kommer vi til at 
savne Gitte – både som person og for hendes store byggetekniske viden.



Her til sidst sender vi en tanke til Preben Skovgaard, som gik bort i august 2017. Preben 
var en begavet person, som desværre ikke magtede at løsrive sig fra alkoholens favntag. 
Æret være Prebens minde.




