
 

Svend  Aukens Plads 9 Tlf.: 33760100 www.aab.dk 
2300  København S.   aab@aab.dk 

 
 
 

Referat bestyrelsesmøde 12.08.19 

 
 

Referent: 
Helen Bernt Rasouli  

E-mail: 
hra.aab88@aab.dk 

 
Sagsnummer: 88 

 
Dokument nummer: 

D2019-106440 
 

Dato 
19. august 2019 

 

Mødedato: 
 

12. august 2019 19.00   
 

Mødested: 
 

 

 
Til stede: 
 

Thorbjørn Jørgensen (AAB), Thomas Tang (AAB), Tim 

Tøndering Vedel (Mangor og Nagel) 

Bestyrelse: Annet David, Frank Rosted-Anberg, Charlotte 

Jeppesen og Helen Rasouli (referent) 

 
Afbud: 
 

Morten Rosenvold Villadsen  
 

Næste møde: 
 

26. august 2019 18.00   
 

Fordelt til:  
 
 
 

Dagsorden 
 

1. Præsentationsrunde 
2. Sammenhæng mellem bygningsgennemgang, DV-plan og budgetproces. 
3. Kommunikation af skimmelsvamp/radonmåling 
4. Helhedsplan 

 
 
 
 

Referat 
 

2. Sammenhæng mellem bygningsgennemgang, DV-plan og budgetpro-

ces. 

Thorbjørn startede med at forklare sammenhæng med bygningsgennemgang 

og en DV-plan. Bygningsgennemgangen er en tilstandsrapport, som giver en 

status på byggeriet, mens de forhold som bliver identificeret, ikke automatisk 

bliver overført til DV-planen. 

 
DV-planen laves for to år adgangen. Den nuværende plan gælder for 2019-20. 
DV-plan for 2021 skal laves vinter 2019 / forår 2020. Thorbjørn indkalder til 
DV-møde. 
 

Budgetprocessen hænger ikke sammen med DV-plans processen. Kom-

mende budgetmøde er kun godkendelse af budgettet, DV-punkter er låst. DV-
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igangsættelser skal via inspektøren. Parlamentarisk bestyrelse må ikke igang-

sætte DV-punkter. 

 

3. Skimmelsvamp og radonmåling 

Målingen viser der i en stor del af de boliger, som er blevet undersøgt, er 

skimmelsvamp i større eller mindre omfang. 

 

Målingen omfatter kun 116 boliger ud af 146. Hvad skal der ske med resten? 

 

AAB vil gerne have at der gennemføres yderligere målinger, da der er en usik-

kerhed omkring resultatets validitet (hvorfor?). Derfor laves der ikke pt. opfølg-

ning på de enkelte målinger. I forhold til beboere, som henvender sig pga. ge-

ner / mistanke om skimmelsvamp, vil der blive fulgt op på deres boliger. 

 

Skimmelsvampsproblematikken hænger sammen med helhedsplanen, idet 

etablering af mekanisk udluftning forventes at forbygge skimmelsvamp og ra-

don. Det blev ikke afklaret på mødet, hvad der vil ske med de boliger, som ef-

ter yderligere undersøgelser, har for højt niveau af skimmelsvamp. 
 
Forsikringen dækker ikke opfølgning på skimmelsvamp. 

 

Der mangler en plan for yderligere undersøgelser af skimmelsvampen. 

 

AAB vil udarbejde information til beboerne om undersøgelsen. Det blev aftalt, 

at informationen skulle omfatte en sammenfatning af resultatet af undersøgel-

sen, og hvordan der vil blive fulgt op på undersøgelsen, herunder hvad der 

skal ske i forhold til de boliger, hvor der er et for højt niveau af skimmelsvamp. 

Ydermere skal fremgå hvem beboerne kan henvende sig til med spørgsmål. 

 

Radonmålingen, som var en stikprøve i seks boliger, har vist at der ikke kan 

påvises, at radon går ind i boliger ved siden af de boliger, som er blevet ra-

donsikret. Resultatet af radonmålingen skal også fremgå af informationen om 

skimmelsvampsmålingen. 

 

Bestyrelsen ønsker at give feedback/godkende information til beboerne, inden 

den rundsendes. Thomas Tang lovede, at bestyrelsen vil modtage information 

til beboerne inden for en uge efter mødet. 

 

4. Helhedsplan 
Helen opsummerede afdelingens oplevelse af processen, idet der i 
bestyrelsen og afdelingen er en vis frustration over ikke at være i mål endnu. 
Bestyrelsen ønsker selvfølgelig at sikre, at boligerne i afd. 88 er sunde at bo i, 
men er også bekymret for, at prisen for helhedsplanen vil gøre, at nuværende 
beboere ikke har råd til eller ikke længere ønsker at blive boende. Det har ikke 
været tydeligt for bestyrelsen indtil dette møde, at der er en grænse for hvor 
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meget huslejen må stige, og at der derfor ikke nødvendigvis vil være en så høj 
huslejestigning, som fremlagt af Thomas på et tidligere bestyrelsesmøde.  
 
På mødet blev det også fremlagt, at en samlet helhedsplan kan medføre 
større tilskud og adgang til andre lånemidler. Dette har heller ikke været 
tydeligt for bestyrelsen, som netop pga. bekymring for høje huslejestigninger, 
før sommeren arbejdede for en mindre omfattende helhedsplan i samarbejde 
med Thomas. 
 

På mødet blev vendt de forskellige punkter på den tidligere helhedsplan, som 

ikke oprindelig indeholdt mekanisk udluftning. Det er et krav fra landsbygge-

fonden at helhedsplanen skal indeholde udluftning. Den tidligere bestyrelse 

har ikke sat den af AAB forslåede udluftning til afstemning og i stedet for fore-

slås nu den udluftning, som i mellemtiden er nr. 108 i afd. 88. Udfordringen i 

forhold til landsbyggefonden kan være, at løsningen ikke lever op til bygnings-

reglement. Dog håber rådgiver, at løsningen vil blive accepteret, da løsningen 

opfylder krav til udluftning i forhold til skimmelsvamp/radon. Ydermere omfat-

tede den tidligere helhedsplan ”klimaskærm”, herunder udskiftning af tagene. 
 
Bestyrelsen har et ønske om isolering af gulve med papirsuld, som der har 
været lavet forsøg med i afdelingen. Thorbjørn fremførte at papirsuld 
løsningen ikke er holdbar, og i værste tilfælde kan forværre skimmelsvamp. 
Dette var bestyrelsen ikke bekendt med. 
 
Der blev yderligere talt om, at der er brug for at varmesystem udskiftes, da 
nuværende én-strengsystem ikke fungerer ordentlig i alle boliger.  
 
Det blev på mødet ikke tydeligt for bestyrelsen, hvilke elementer 
helhedsplanen vil komme til at indeholde. 
 
Thomas mente det var muligt at lave en helhedsplan til fremlæggelse på 
afdelingsmøde den 17/9-2019. Ingen kan dog sige noget om, hvor lang tid det 
vil tage at få landsbyggefondens svar på ansøgningen. Det er derfor yderst 
vigtigt at ABB presser på så meget som muligt. 
 
Hvis ikke afdelingsmødet godkender helhedsplanen, når endelig økonomi 
forelægges fra landsbyggefonden, vil de ting som skal laves i ejendommen 
overgå til DV-planen, og afdelingen kan blive pålagt at gennemføre udvalgte 
tiltag med de huslejestigninger som det måtte medføre. 
 
Bestyrelsen ønsker at se materialet inden det fremsendes til 
landsbyggefonden. Det var ikke helt gennemskueligt for referentskriver, 
hvornår bestyrelsen kan forvente at se materialet. 
 
 


