
24. marts 2019
Bestyrelsesberetning for A/B Rigenshus 2018/2019

Bestyrelsen 
På generalforsamlingen 2018 blev:
Klavs Lyngfeldt genvalgt som formand for 1 år
Annette Nørgaard Wulff og Peter Michael Jensen genvalgt for 2 år
Annali Kristiansen valgt for 1 år
Lisbeth Brorsen var ikke på valg
Suppleanter:
Line Geest Jakobsen 1. suppleant
Camilla Reingaard 2. suppleant

På det første bestyrelsesmøde den 29. maj oplyste Annali, at hun i en periode på i hvert 
fald seks måneder ville blive udstationeret i udlandet og derfor udtrådte af bestyrelsen. I 
stedet indtrådte 1. suppleant Line pr. 15. juni i bestyrelsen. Bestyrelsens konstituering blev
derfor udsat til det kommende bestyrelsesmøde og blev følgende:

Klavs (formand): Mødeindkaldelse, mødeleder ved bestyrelsesmøder, løbende opfølgning,
kontakt til administrator, samarbejde med Helgesminde sammen med Line, kontakt med 
vicevært sammen med Lisbeth. Bestyrelsespostkassen. Vedligeholdelsesarbejder 
sammen med Lisbeth og Line. Overdragelser sammen med Peter, fremleje, venteliste, 
nøgler, 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 til haveudvalg sammen med Line. Kontaktperson vedr. andre 
sociale og praktiske aktiviteter (arbejdsdage, loppemarked, juletræstænding, fester m.m.)
Peter: Referent skiftevis med Line. Kontaktperson til ABF, ajourføring af hjemmeside. 
Kontaktperson til YouSee. Facebook sammen med Klavs og Line.
Line: Referent skiftevis med Peter. Kontaktperson til haveudvalg sammen med Annette. 
Vedligeholdelsesarbejder sammen med Klavs og Lisbeth, myndighedskontakt i forbindelse
med ændringer i boliger. Bestyrelsens kontaktperson til arbejdsdag, festudvalg og andre 
sociale aktiviteter sammen med Annette. Facebook sammen med Peter og Klavs

Bestyrelsen har i alt holdt seks møder.

Planlagte og udførte større vedligeholdelsesopgaver
Istandsættelser af gårdsiden af Olfert Fischers Gade 59-61:
Vinduerne på gårdsiden er blevet malet og tætningslisterne udskiftet. De øverste, løse 
skifter på skorstenen er muret om og skorstenen pudset. Udluftningskanalerne er tjekket, 
og huller er tætnet. Bindingsværk og tavl på den nordvendte gavl på Olfert Fischers Gade 
59 er gået efter og repareret. Alle arbejder blev udført før sommerferien og som aftalt.

Istandsættelser af gårdsiden af Fredericiagade 86:
Vinduerne og kviste på gårdsiden er blevet malet og tætningslisterne udskiftet. (De to 
skorstene var allerede repareret for nogle år siden, så det var i orden.)  Også her er 
udluftningskanalerne tjekket, og huller er tætnet. Bindingsværk og tavl på gavlen til 
Fredericiagade 88 er gået efter og repareret. Alle arbejder blev udført efter sommerferien 
og som aftalt.



Udskiftning af fuger på badeværelser. Det lykkedes i 2018 at få udskiftet alle fuger mellem 
gulv og væg på nær i fire lejligheder. Vi satser på at få gennemgået disse sidste 
badeværelser i 2019. 

Udskiftning af fronter til dørtelefoner. Da det ikke længere var muligt at reparere 
tryktasterne på de tidligere fronter, er alle fronter skiftet. De gamle fronter var af plast og 
de nye er udført i messing, hvilket passer meget bedre til vores fine bygninger. 

Vaskeriet
I vaskeriet har det været nødvendigt at udskifte først strygerullen og dernæst hele 
vaskeristyringssystemet. Det har betydet, at vi i efteråret har kunnet vaske ’gratis’, d.v.s. at
vaskeriudgifter ikke er blevet fordelt på dem der har vasket, men er betalt af 
andelsforeningens fælles budget.
Reservation til vasketider blev dog prisværdigt gennemført i det af Line fremskaffet 
ringbind med løse sider til manuel indskrivning af bestillinger. 
Det nye vaskeristyringssystem er nu i gang, og næsten alle har taget omstillingen med 
godt humør og positiv indstilling. Tak for det. Vi har stadig ikke nogen reservationsordning 
for tørretumbleren, men jævnfør foreningens vaskeregler har den, der har booket 
vaskemaskine 3, ret til at bruge tørretumbleren de sidste fem kvarter af vaskeperioden. De
første 45 minutter kan tørretumbleren frit benyttes af andre beboere. 

Videre kan det oplyses, at det vaskepulver, som vi anvender i maskinerne, er 
svanemærket. Af hensyn til andelshavere med parfumeallergi skal vi bede om, at der ikke 
benyttes skyllemiddel med duft i foreningens maskiner. 

Skylning af rørsystem/bioslim Vi har heldigvis et aftagende problem med bioslim i vore 
varmtvandsrør. I udgangen af oktober 2018 fik vi renset kedlen fuldstændigt, og samtidig 
blev der foretaget en professionel skylning af de tre strenge, som har været særligt ramte. 
Helt løst er problemet dog ikke, men vi afhjælper løbende ved at rense lokalt. Det skal 
understreges, at der efter Guldagers vurdering ikke er tale om et sundhedsskadeligt 
problem. 

Mindre arbejder 
I årets løb er der dukket mindre arbejder op, som bestyrelsen løbende har taget stilling til 
og besluttet at gennemføre. Det gælder f.eks. tjek af rotter i kloak og opretning af 
nedsunkne brostensområder, opsætning af gelænder i trappeopgangen Olfert Fischers 
Gade 55, installation af automatisk udluftning af radiatorer øverst i Fredericiagade 94, 
udskiftning af tærede, utætte radiatorer øverst i Olfert Fischers Gade 61, indkøb af system 
til oprulning af vandslange i skralderum, endnu et sæt havemøbler og en elektrisk 
plæneklipper samt vask/udskiftning af affaldsbeholdere til dagrenovation. Det er arbejder, 
som vi har skønnet nødvendige og rimelige at gennemføre i den forgangne 
bestyrelsesperiode, og som har ligget inden for det samlede budget. 

Forsikring. Vi har skiftet til Købstæderne, da Alm. Brand varslede en forhøjelse af præmien
fra 61.707 kr. til 92.707 kr. Præmien hos Købstæderne er 58.451 kr. inklusive honorar til 
mægleren. Det nye selskab er fundet af vores nye forsikringsmægler Söderberg & 
Partners. 

Samarbejdet med Helgesminde
Klavs har som sidste år haft kontakten med Helgesmindes formand, Janne Laursen. 
Janne er ikke altid nem at få fat i, men ellers går det godt. DEAS har haft kontakten med 
Helgesmindes administrationsselskab Salling.



YouSee – Kabel-TV
Der er nu 7 beboere, som har opsagt kontrakten med YouSee. Det er Peter, der er 
kontaktperson til YouSee, som kun vil have dialog med kontaktpersonen. Det har vist sig, 
at vi ikke må viderefakturere YouSee’s afgift for lukning af tilslutningen til den enkelte 
bruger, men at det er andelsforeningen, der skal betale denne udgift. I praksis er dette dog
ikke noget problem, da DEAS ikke har opkrævet de pågældende for afgiften. Videre skal 
dem, der ikke længere abonnerer på YouSee heller ikke betale til Verdens TV-ordningen. 
DEAS sørger for denne afmelding. 

Affaldshåndtering
Vores vicevært Kurt Svendsen 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. 
Papcontaineren bliver jævnligt overfyldt. Vi kan ikke få den tømt oftere end hver 14. dag, 
som det er nu. Så vær så søde og rare at folde alt sammen inden i smider det i 
containeren. 
Vi har fået udskiftet containerne til dagrenovation, som efterhånden var ret snaskede. 
Husk ikke at lægge mere i end at låget kan lukkes, så vi undgår, at rotter kan få adgang til 
indholdet. Hvis der ikke er plads i de forreste, så ryk de bageste beholdere frem.  

Gårdudvalget 
Gårdudvalget bestod efter sidste generalforsamling af Lotte, Mille, Annette, Line, Kirsten, 
Didi og Lisbeth, alle fra Rigenshus, samt af Mette og Janne fra Helgesminde.  
Senere er Lisbeth, Lotte, Mille og Annette trådt ud af udvalget, men Sussi er heldigvis trådt
ind. 
I fortsættelse af diskussionen på sidste generalforsamling drøftede gårdudvalget på et 
møde sidst i april en evt. placering af en sandkasse, men uden at nå frem til en løsning. 
Derefter er der kommet forslag om opsætning af et legehus i den lille gård. Forslaget har 
været drøftet på møde i gårdudvalget 7. oktober 2018, hvor spørgsmålet i første omgang 
blev henvist til bestyrelsen. Efterfølgende er anmodet om mere detaljerede oplysninger, 
herunder økonomi. Bestyrelsen forventer, at der indsendes et forslag herom til 
generalforsamlingerne i Rigenshus og i Helgesminde. 
Didi har i foråret 2018 sørget for indkøb og opsætning af et effektivt system til oprulning af 
haveslangen. Det er en stor succes. Herudover har der været arrangeret loppemarked 18. 
august 2018, lystænding og æbleskiver 25. november 2018 samt 
forårsbeskæring/oprydning i gårdene 24. februar 2019.

Oprydning i kældrene og på trappeopgange
Det kan konstateres, at folk ikke altid får fjernet alle effekter fra pulterrum og kældre, når 
de flytter, og at det i det hele taget er vanskeligt at holde en rimelig orden. Der er derfor 
igen brug for en generel oprydning i det, der står uden for de autoriserede pulterrum. I den 
forbindelse har vi indhentet et tilbud på etablering af et pulterrum til lejlighed 33 (Lotte) 
over trappeopgangen i Olfert Fischers Gade 55. 

I øvrigt kan det oplyses, at i tilfælde af vandskade i en kælder, så dækker forsikringen kun 
værdier, der har været opbevaret mindst 10 cm over gulvhøjde på et ikke vandsugende 
underlag, f.eks. plastkasser. Så det er en anledning til også at få ryddet op inde i 
kælderrummene.



Videre har vi konstateret, at der bliver stillet stadig flere sko, støvler m.m. i 
trappeopgangene. DER MÅ IKKE STÅ NOGET. Det er af brandsikkerhedshensyn, da sko 
m.m. vil nære en eventuel ild og være snubleobjekter.

Endelig har bestyrelsen selv et hængeparti med at få ryddet op i og systematiseret 
materialer som gulvfliser, kalk, maling m.m. i kælderen under Fredericiagade 94. 

Overdragelse/fremleje  /nye beboere 
På generalforsamlingen i 2018 blev det oplyst, at Klavs Lyngfeldt havde sat lejlighed 11 til 
salg pr. 15. juni 2018. Den blev overtaget af Pernille Brunse og hendes søn Benjamin 
Brunse. Videre har Thomas Reibke opsagt sin lejlighed 27 pr. 1. maj 2019. Den overtages 
af Sofie Bergsten fra lejlighed 4, som så har sat sin lejlighed 4 til salg med overtagelse den
15. maj 2019.  Lejlighed 4 overtages af Mads Perner, som har været fremlejetager af 
lejlighed nr. 8 (Annalis lejlighed). Mads er i forvejen medandelshaver af lejlighed nr. 25, 
sammen med sin bror Karl Emil Linnet Perner. 

Videre har Sussi Wennerstrøm Petersen fremlejet sin lejlighed nr. 26 til sin datter Amalie 
Wennerstrøm Mauritzen til og med juni 2020. 

Endelig kan det oplyses, at Klavs efter overtagelsen af lejlighed 14 har fået den istandsat 
efter alle de retningslinjer, som andelsforeningen havde forudsat, og dermed sikret, at 
boligens høje standard er blevet genetableret. Det er vi meget glade for.

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. 

Det er til gengæld tilladt af fremleje sin lejlighed ud jævnfør vedtægternes §11. Desuden er
det tilladt at udlåne sin lejlighed til familie eller venner i en kortere periode, forudsat at der 
ikke sker betaling for dette udlån. Ved et sådant privat udlån skal bestyrelsen via en mail til
formanden have information om navnene på den eller de personer, der låner lejligheden, 
og hvilke datoer der er tale om. Denne information rundsendes til samtlige andelshavere, 
så vi alle ved, hvem der færdes på vores ejendom.

Fredningsgennemgangen
Som tidligere oplyst foretog Slots- og Kulturstyrelsen i 2016 en besigtigelse af de fredede 
bygninger i andelsforeningen. Siden har vi intet hørt. Men nu har vi opdaget, at 
beskrivelserne af de fredede bygninger, Fredericiagade 86-94 ligger på styrelsens 
hjemmeside. Kopier af gennemgangen er lagt på Rigenshus’ hjemmeside. 

Venteliste 
Ifølge DEAS er der i øjeblikket ca. 100 personer på ventelisten. Videre er rigtig mange 
blevet slettet. Vi tjekker om de er indforstået hermed.

Samarbejdet med administrator /DEAS
Vi har igen, igen skiftet kontaktperson i DEAS, og samtidig har DEAS omorganiseret og 
automatiseret arbejdsgangene. Vi har p.t. drøftelser med DEAS om, hvordan samarbejdet 
kan tilrettelægges til alles tilfredshed. 

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 tidligere anvendte valuar. Denne 
vurdering lød på 78.800.000 kr. Reglerne for valuarvurderinger er dog ændret til i år, og 
vores revisor kunne ikke godkende alle elementer i den seneste valuarvurdering. Vi har 
derfor fået udarbejdet en ny valuarvurdering, som erstatter den tidligere udarbejdede for 



2019. Denne nye vurdering lyder på 80.000.000 kr. mod 75.000.000 kr. sidste år. Den 
ekstraordinære valuarvurdering har påført os ekstra omkostninger, selv om den 
oprindelige valuar har givet afkald på sit honorar – dels fordi vores revisor har haft 
ekstraarbejde i forbindelse med den første vurdering, dels fordi den anden valuars honorar
ikke var så billigt, som vi har været vant til fra tidligere vurderinger. 

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. Således 
har vi for nyligt aftalt med Kurt, at han ikke bruger rengøringsmidler med parfume til vask 
af trapper. 
Hvis I har input i forhold til Kurts arbejde, er I velkommen 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) samt billeder fra lystænding 
på den interne facebook i år. 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-side, som findes ved at søge "Rigenshus". Herpå er lagt reklame for 
loppemarked, billeder fra renoveringsarbejder og lystænding.

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 opgang 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. 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 byde Pernille og Benjamin varmt velkommen i Rigenshus.


