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Bestyrelsesberetning for A/B Rigenshus 2019/2020    
     
Bestyrelsen  
På generalforsamlingen den 11. april 2019 blev: 
Klavs Lyngfeldt genvalgt som formand for 1 år 
Lisbeth Brorsen genvalgt for 2 år 
Line Geest Jakobsen valgt for 2 år 
Annette Nørgaard Wulff og Peter Michael Jensen var ikke på valg 
Suppleanter: 
Mads Linnet Perner 1. suppleant 
Katrine Høyer Bertram 2. suppleant  
På bestyrelsesmøde den 24. april 2019 konstituerede bestyrelsen sig som følger:  
Klavs (formand): Mødeindkaldelser, mødeleder ved bestyrelsesmøder, løbende 
opfølgning, kontakt til administrator, samarbejde med Helges Minde sammen med Line, 
kontakt med vicevært sammen med Lisbeth. Bestyrelsespostkassen. 
Vedligeholdelsesarbejder sammen med Lisbeth og Line. Overdragelser sammen med 
Peter, fremleje, venteliste, nøgler, navneskilte til postkasser og dørtelefoner, bestilling 
af vaskebrikker, tekniske installationer. Ajourføring af beboerliste. Facebook sammen 
med Peter og Line. 
Lisbeth (næstformand): Bestyrelseskassen. Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs 
og Line. Fører log over større reparations- og vedligeholdelsesarbejder.  
Annette: Kontaktperson vedr. sociale og praktiske aktiviteter (arbejdsdage, 
loppemarked, juletræstænding, fester m.v.) sammen med Line og Peter.  
Peter: Referent skiftevis med Line. Kontaktperson til ABF (Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation), ajourføring af hjemmeside. Kontaktperson til YouSee. Facebook 
sammen med Klavs og Line. Festudvalg sammen med Annette og Line.  
Line: Referent skiftevis med Peter. Kontaktperson til haveudvalg. 
Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs og Lisbeth, myndighedskontakt i 
forbindelse med ændringer i boliger. Bestyrelsens kontaktperson til arbejdsdag, 
festudvalg og andre sociale aktiviteter sammen med Peter og Annette. Facebook med 
Peter og Klavs.   
Bestyrelsen har i alt holdt 6 møder.  
Økonomi/omlægning af lån/boligafgift 
Det har to gange været fordelagtigt at omlægge foreningens lån på grund af den 
faldende rente. Bestemmelsen om at give bestyrelsen bemyndigelse til omlægning af 
lån, jf. pkt. 6.1 på generalforsamlingen i 2019, har således sparet os for to 
ekstraordinære generalforsamlinger. Den første omlægning igangsatte bestyrelsen i 
begyndelsen af maj, straks efter generalforsamlingen, hvor vi konverterede foreningens 
2,5%-lån (kontantlånsrente 2,20%) til et 1,5% (kontantlånsrente 1,594%). I oktober stod 



kurserne igen gunstigt til en konvertering, og vi konverterede 1,5%-lånet til et 0,5% 
(kontantlånsrente 0,7415%). De to omlægninger har kostet i alt 448.151 kr. i kurstab og 
låneomkostninger, mens besparelsen i årlig ydelse udgør 102.000 kr.     

Sammen med forhøjelsen af boligafgiften på 5%, som trådte i kraft midt i 2019, men 
først får fuld effekt med 71.200 kr. i år, har vi dermed 173.200 kr. mere til drift og 
vedligeholdelse i 2020, end vi havde i 2018. 

 
Planlagte og udførte større vedligeholdelsesopgaver 
Istandsættelser af den østvendte gavl på Olfert Fischers Gade 59 (mod OFG 55/57 og 53) 
blev gennemført i august som planlagt. Istandsættelsen af trappeopgangen i 
Fredericiagade 90 blev udskudt fra december 2019 til januar 2020. Den er nu 
gennemført. Det har taget tid, og bestyrelsen takker beboerne i opgangen for jeres 
tålmodighed.   
De sidste fuger i badeværelser er endelig blevet udskiftet. Arbejderne er er et 
hængeparti fra fugeudskiftningen i 2018.  
Endvidere er der i 2020 gennemført en rensning af alle tagrender fra lift, da vandet flere 
steder løb ud over renden og skadede murene. Det viste sig, at renderne flere steder har 
’bagfald’. Dette er forsøgt justeret, hvor det var muligt uden større indgreb, og der, 
hvor det var nødvendigt, er dele af tagrenden skiftet.    
Vaskeriet 
Det nye bestillingssystem fungerer. Mindst én andelshaver har dog en udfordring med 
gamle bookinger, som ikke lader sig slette. Vi har bedt PayPerWash-folkene løse 
problemet.   
Vores tidligere henstilling, om ikke at anvende skyllemiddel i vaskemaskinerne, bliver 
kun fulgt i begrænset omfang, og vi gentager derfor henstillingen. Hvis du ikke kan leve 
uden parfume- og allergifremkaldende skyllemiddel i tøjet, så brug det kun i 
vaskemaskine 1.  
I maj opgav begge pumper i brønden, der håndterer spildevand fra vaskekælderen. Hele 
installationen, som stammede fra renoveringen af ejendommen i starten af 80’erne, var 
tæret op og skulle skiftes. Udskiftningen af pumper og styring til pumpebrønden til 
139.937,59 kr. var ikke budgetteret, men akut nødvendig. Udgiften indgår i 
vaskeriregnskabet og deles derfor forholdsmæssigt med Helges Minde.  
Skylning af rørsystem/bioslim  
Vi har nogle steder stadig problemer med bioslim i varmtvandsrørene, men de er 
tydeligvis aftagende. Alligevel er det ind imellem nødvendigt at foretage en rensning 
lokalt. Bestyrelsen skal bede om, at adgangsveje til ventilerne i kældrene holdes fri. Det 
skal som tidligere anført understreges, at der efter Guldagers vurdering ikke er tale om 
et sundhedsskadeligt problem.   
Naboen i Fredericiagade 84 



I juni måned solgte vores mangeårige nabo, Asylselskabet, ejendommen i Fredericiagade 
84 til entreprenøren Martin Wheeler, som vil etablere ejerlejligheder i bygningen, der 
før bl.a. husede to børnehaver. Den nye ejer havde umiddelbart et ønske om at etablere 
fælles gård med Rigenshus/Helges Minde, men bestyrelsen har været i dialog med både 
Wheeler og hans arkitekt, og de planer er skrinlagt. Bestyrelserne i både Rigenshus og 
Helges Minde har desuden for god ordens skyld meddelt den nye ejer, at stakittet mod 
Fredericiagade 84 ikke uden videre kan fjernes. Det står i øvrigt på henholdsvis 
Rigenshus’ og Helges Mindes matrikel.    
Salget af naboejendommen i juni betød også et farvel til udflytterbørnehaven Bøgely, 
som gennem 30 år har samlet børn op om morgenen og sat dem af om eftermiddagen 
foran vores huse i Fredericiagade. Det blev dog en større kamp med Parkering 
København at få nedtaget parkering forbudt-skiltene, som efter adskillige mails og 
telefonopkald fra bestyrelsen først blev skåret ned sidst i oktober.  
Forsikring.  
Der har ikke været forsikringsskader i 2019. Vores forsikring er fortsat hos Købstæderne, 
men vores forsikringsmægler er nu Penfor. Vores kontaktperson er dog den samme, som 
vi havde hos Willis og Söderberg & Partners.   
Samarbejdet med Helges Minde 
Klavs har som sidste år haft kontakten med Helges Mindes formand, Janne Laursen. 
Janne er ikke altid nem at få fat i, men ellers går det godt. I Helges Minde er der et 
ønske om opsætning af to altaner mod lille gård. Ifølge Janne vil de interesserede 
brugere selv søge om tilladelse i Københavns Kommune. Rigenshus’ bestyrelse har bedt 
kommunen om at blive hørt, men det er uklart, om der vil komme en nabohøring.   
DEAS har haft kontakten med Helges Mindes administrationsselskab, som er Øens.   
YouSee – Kabel-TV 
Vi undersøger løbende alternative løsninger til YouSee. Da det ser ud til, at fremtidens 
TV er streaming, er det mest hurtige internetløsninger, vi kigger efter. Der er p.t. kun ét 
firma, der kan levere fibernet til vores forening, og det er Fiberby ApS. De har afgivet 
tilbud på et anlæg til vores ejendom, men bestyrelsen har besluttet at se tiden lidt an. 
Det er en bekostelig affære med store fysiske indgreb i ejendommen. Det er Peter, der 
er kontaktperson til YouSee, som kun vil have dialog med kontaktpersonen.   
Affaldshåndtering  
Der er kommet krav om, at vi får et skab til farligt affald, og i den forbindelse har vi 
haft besøg af to af Københavns Kommunes konsulenter, som bl.a. har oplyst: At hvis vi 
ikke bliver bedre til at pakke vores pap i papcontaineren, bliver vi tvunget til at få 
endnu en papcontainer. Bestyrelsen har i perioder gennemgået containeren og foldet og 
sorteret i det, der lå. Og hvis alt sprættes op og foldes, kan det sagtens være der! Sørg 
derfor for at folde alle kasser sammen.  
Det er muligt, at vi opgiver flaskecontaineren, bl.a. fordi de andre beholdere så kan 
være nemmere tilgængelige. F.eks. må der ikke stå en beholder til en affaldsfraktion 
foran  en beholder til en anden fraktion – så bliver den ikke tømt.  



 
Skabet til farligt affald kan evt. stilles i barnevognsrummet, indtil vi bestiller afhentning 
af indholdet. Skabet er aflåst! Skabet skal stå et sted, hvor lågerne frit kan åbnes.  
Indtil videre er det vores vicevært Kurt Svendsen, der træffer aftale med Københavns 
Kommune om afhentning af flaskecontaineren, når den er ved at være fyldt. Det er 
imidlertid ikke altid, at kommunen overholder aftalen, og så hober flaskerne sig op. Så 
lad være med at stille flasker foran en fyldt container! Vent eller aflever flaskerne et 
andet sted. (De nærmeste er Haregade 35, Rigensgade 27 og Borgergade 27). Dels er det 
besværligt for dem, der ikke kan holde synet ud og selv afleverer flaskerne et andet 
sted, dels kan de nemt blive sparket til og gå i stykker – med det besvær og problemer, 
det så giver.  
Jf. Københavns Kommunes hjemmeside får vi afhentet: 
Dagrenovation: Hver tirsdag og torsdag. 
Bio: Hver fredag. Husk at afklippede grene fra gårdene ikke skal i bio, men i store brune 
papirposer, som skal på genbrugspladsen eller kan afleveres til storskrald i 
sommerperioden.  
Elektronik: Hver anden torsdag i lige uger. 
Plast: Hver torsdag. 
Metal: Hver anden torsdag i lige uger. 
Pap: Hver onsdag. Det har hjulpet, at der ikke længere er 14 dage mellem 
afhentningerne. Men husk, at pizzabakker, mælkekartoner og vinbokse med plastposer i 
ikke skal i papcontaineren, men i dagrenovation.  
Hvis du har brug for afhentning af storskrald, haveaffald eller stor elektronik, så kontakt 
Peter Michael, som er den i bestyrelsen, der kan bestille afhentning. Peter Michael vil 
derefter rundsende en besked om, hvornår tingene bliver hentet. Indtil afhentningen 
kan tingene helt undtagelsesvis stå i portgennemgangen. I skal som udgangspunkt selv 
sørge for, at tingene kommer ud på fortovet aftenen inden afhentningsdatoen. Stil 
tingene, så de ikke rører de kalkede vægge. De forskellige fraktioner skal stå adskilt; 
dvs. rent træ, stort elektronik, haveaffald og andet storskrald hver for sig.  
Gårdudvalget  
Gårdudvalget bestod efter første møde lige efter generalforsamlingen af Line, Kirsten, 
Didi, Karl-Emil og Sussi, alle fra Rigenshus, samt af Mette og Janne fra Helges Minde.   
Det på sidste års generalforsamling så heftigt drøftede legehus er ikke blevet sat op. Så 
der mangler fortsat et sted for de små børn. 
Ellers har gårdudvalget særligt drøftet hjertetræet, som i nogle år har set lidt trist ud, 
og er blevet meget højt. Vi giver det en sæson mere for at vurdere dets skæbne. Vi har 
desuden plantet en ny rose, da den gamle døde.  
Desuden har vi arrangeret lystænding med glögg og æbleskiver søndag den 10. 
november. Lystænding vil fremover altid være 2. søndag i november.  
Den 12. april havde vi et kulturelt, corona-afstemt arrangement i gården, hvor 
Jamhunters, bestående af Peter Michael på keyboard, guitaristen Lars Fabiansen og 
sangerinden Christina Boelskifte, spillede en times dejlig Jazz i Baggården med både 
kendte hits og egne kompositioner. Andelshaverne kunne nyde musikken i behørig 
afstand i lejlighederne. Koncerten kan høres/genhøres på Facebook via linket https://



www.facebook.com/search/top/?q=jazzdanmark&epa=SEARCH_BOX.  
Flere andelshavere har ønsket, at vi gentager successen med en fest i gården, når vi igen 
må samles i større antal.     
Arbejdsdage og sociale arrangementer 
Der har i år ikke været afholdt loppemarked, da der var for få tilmeldte. 
Der har været indkaldt til fællesarbejde den 5. maj, hvor en del andelshavere deltog, og 
3. november, hvor der imidlertid ikke dukkede så mange andelshavere op.  
Bestyrelsen har som et led i at gøre de fælles arbejdsdage både effektive og hyggelige 
besluttet, at dagene indledes med at arbejde og afsluttes med kaffe/kage og 
fællesspisning, hvis vejret tillader det.  
Den første arbejdsdag afholdes første ’ledige’ søndag i april (dvs. første søndag, som 
ikke indgår i påsken) og har i år allerede været afholdt den 19. april. Den anden 
arbejdsdag er den første søndag i september. Det bliver i år den 6. september.   
Det er aftalt, at der i begyndelsen af året opsættes en liste med oplysning om, hvornår 
der er arbejdsdage, generalforsamling, loppemarked og lystænding.    
Oprydning i kældrene og på trappeopgange 
Som annonceret på sidste generalforsamling er der i 2019 foretaget en gennemgang af, 
hvad der stod udenfor pulterrummene, og ejerne er blevet bedt om og har fjernet 
effekterne.  
Endvidere er der etableret endnu et pulterrum til lejlighed 33 (Lotte) imellem de 
eksisterende pulterrum i tagetagen Olfert Fischers Gade 55. Der var tidligere ikke et 
egentligt pulterrum til lejligheden.   
Videre har vi konstateret, at der stadig bliver stillet flere sko, støvler m.m. i 
trappeopgangene. DER MÅ IKKE STÅ NOGET – og slet ikke noget brændbart.  
Bestyrelsen er i gang med at systematisere materialer som gulvfliser, kalk, maling m.m. i 
kælderen under Fredericiagade 94 samt at ajourføre oversigten over gennemførte 
byggearbejder.   
Overdragelse/fremleje/nye beboere  
2019 har været fredeligt med hensyn til flytninger. Selma (lejlighed nr. 32) byttede i 
december sin lejlighed med Maja, som imidlertid valgte at fraflytte igen inden for de 
seks dages fortrydelsesret. I stedet er lejligheden solgt efter rangorden på ventelisten til 
Dorte Nikolajsen pr. 15. februar 2020. 
Annali (lejlighed nr. 4) er fortsat udstationeret og har fremlejet sin lejlighed til Thomas 
Kjeldsen.  
Sussi Wennerstrøm Petersen har fortsat fremlejet sin lejlighed nr. 26 til sin datter Amalie 
Wennerstrøm Mauritzen til og med juni 2021.  
Anne Bisgaard, lejlighed 23, er flyttet på plejehjem, og bestyrelsen har accepteret en 
mindelig og langsom fraflytning af lejligheden.   



Vi skal minde om, at Airbnb og lignende udlejning ikke er tilladt i Rigenshus. 
Overtrædelse af disse regler medfører eksklusion af andelsforeningen med efterfølgende 
tvangssalg af lejligheden.   
Men det er tilladt at udlåne sin lejlighed til familie eller venner i en kortere periode, når 
det sker uden økonomisk mellemværende. Ved et sådant udlån skal formanden forinden 
have tilsendt en mail med information om navnene på den eller de personer, der låner 
lejligheden og i hvilken periode. Denne information rundsendes til samtlige 
andelshavere, så vi alle ved, hvem der færdes på vores ejendom. Samtidig anbefales det 
at sætte et opslag herom i den aktuelle opgang.   
Evt. fremleje af lejlighed jf. foreningens vedtægter §11 forudsætter, at bestyrelsen 
forinden har modtaget en ansøgning, godkendt fremlejeforholdet og underskrevet den 
tidsbegrænsede fremlejekontrakt. 
  
Ændringer i lejlighederne 
Alle ændringer i lejlighederne skal godkendes af bestyrelsen. Det gælder f.eks. maling 
af vægge i andre farver, udskiftning af køkkenlåger, installation af opvaskemaskiner 
m.m.  
Desuden forudsætter mere gennemgribende foranstaltninger, såsom istandsættelse af 
badeværelser og køkkener selvfølgelig, at bestyrelsen – og måske også Slots- og 
Kulturstyrelsen – forinden har givet tilladelse hertil.    
Fredningsgennemgangen 
Som tidligere oplyst ligger beskrivelserne af de fredede bygninger, Fredericiagade 86-94 
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Kopier af beskrivelserne er lagt på Rigenshus’ 
hjemmeside.  
Fredningen betyder, at alle ændringer skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. 
Bestyrelsen skal forinden skal have godkendt ændringerne.   
Venteliste  
Ifølge DEAS er der i øjeblikket ca. 100 personer på ventelisten. I 2019 gennemgik vi 
ventelisten og kontaktede dem, der var slettet. Mange er igen slettet, da de ikke har 
betalt den årlige opkrævning.    
Samarbejdet med administrator /DEAS 
Samarbejdet med DEAS fungerer. Da serviceniveauet ikke er så højt som tidligere, har vi 
haft glæde af vores medlemskab af ABF (Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation), hvor vi bl.a. hurtigt har kunnet få afklaret juridiske spørgsmål. 
Bestyrelsen har ikke fundet tid til at gennemføre en samtale med DEAS om en 
forventningsafstemning.   
Valuarvurdering 
Den offentlige vurdering er igen udsat og forventes nu først at foreligge i 2021. Vi har 
derfor igen i år fået foretaget en valuarvurdering af den valuar, som gennemførte den 
anvendte vurdering i december 2019. Denne nye vurdering lyder på 80.700.000 kr. mod 
80.000.000 kr. sidste år. 



  
Vicevært 
Vi er stadig tilfredse med Kurt Svendsens indsats, og vi ser det som en 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 Kurts arbejde, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.   
Hjemmesiden og facebook  
På vores hjemmeside rigenshus.dk kan alle se en præsentation af andelsforeningen, og 
jer, der er brugere, kan med adgangskoden ’olfert123’ gå ind og se referater fra 
bestyrelsesmøder, oplæg til generalforsamling m.m.   
Der er lagt to begivenheder (lystænding og forårsbeskæring) på Rigenshus’ facebook i år, 
og alle de kommende arrangementer er lagt derind. Den findes ved at søge på 
"Rigenshus Andelsboligforening". Den er en lukket gruppe, hvor man skal søge om at blive 
medlem. Desuden findes en åben facebook, som findes ved at søge på "Rigenshus".   
Røgalarmer  
Vi vil atter gentage, at det er meget vigtigt, at de i lejlighederne opsatte røgalarmer 
tjekkes jævnligt, så de hele tiden fungerer og har friskt batteri monteret. Viceværten 
tjekker jævnligt de røgalarmer, der findes i opgange og på øvrige fællesarealer. Giv 
endelig Kurt eller bestyrelsen besked, hvis I hører bib fra fælles røgalarmer, som 
trænger til et nyt batteri.  
Andet 
Videre vil vi gerne takke de andelshavere, der i årets løb har givet en hjælpende hånd 
med at skrubbe bænke, fjerne nullermænd fra hjulene i vasketøjskurvene, vaske sorte 
fingre væk på vægge i opgangen efter avisbuddet, har pågrebet en potentiel cykeltyv og 
meget, meget mere. Det er positivt og letter bestyrelsen i det daglige virke. Vi er alle 
glade for at bo i vores dejlige forening og skal i fælleskab passe godt på ting og huse – 
det er vores fælles ansvar og fælles økonomi.  
Endelig vil vi ønske Rikke og Carsten tillykke med Katrines lillebror Frederik og byde 
Dorte Nikolajsen varmt velkommen i Rigenshus.


