
2021-03-03 - Referat af bestyrelsesmøde 
 
Til stede: Beatriz, Nana, Jannie, Mathias, Karina, Pernille, Aksel, Sofie, Mads, Henrik 
(Afholdt online) 
 
Referent: Henrik 
 
Praktisk: 

- Bemærkninger til dagsorden 
- Ingen. 

- Sekretær-mailen: 
- Jannie overlever til Aksel og Pernille, evt. Allan. 

Beatriz koordinerer overlevering. 
- Intet fra sekretær-mail til dagsorden. 

- (fjernet fra offentlig visning) 
- Flere vigtigere møder i marts: EGF, Budgetmøde, Andelskrone-møde. 

 
GF 2021: 
 

- Budget- og regnskabsmøder booket. 
- Årets Ingolf udskydes/aflyses for i år. 

- Aksel får trofæ retur. 
- Gennemgang og delegering af opgaver ifm. Beretning. 

- Sigtes efter at være klar til møde 16/3. 
- Gennemgang af aktuelle forslag. 
- Tekniske muligheder for afholdelse online, hvis forsamling ikke er muligt. 

- Aksel har fundet en mulighed, delegate.dk. 
- Der skal afdækkes diverse forhold. 

- Gennemgang af ny vedligeholdelsesplan 
- Mathias foreslår der laves en mere detaljeret grafisk gennemgang af de 

kommende år. Mathias kommer med oplæg, Beatriz og Nana hjælper. 
 
Diverse fra mellem bestyrelsesmøder: 
 

- (fjernet fra offentlig visning) 
- Der oprettes forslag til omlægning til afdragsfrit lån. 
- Der er accepteret en låneomlægning til et mere fordelagtigt lån. 
- To personer har meldt sig som suppleanter. 

 
Drift: 
 

- Facadeprojekt 
- Der skal laves papir-udgave af EGF-forslag + fuldmagt til alle. 
- Diverse input til indkaldelse. 



- Sikkerhedsdøre 
- Ny og endelig mangelliste udsendt. 
- Fastgørelse af telefon-ledninger er ikke en mangel der udbedres af Vida. 

- Der skal være fokus på at dem der mangler ledninger får at vide 
- Nana taler med Flemming CEJ for at sikre at der bliver fulgt ordentligt op. 
- Nana følger op vedr. låse-cylindre. 

- Vaskeri afkast støvproblemer 
- Jan Meincke igangsat med midlertidigt halvtag. 

- Forenings blødgørings-anlæg 
- (fjernet fra offentlig visning) 
- Opgaven lukkes og afsluttes, uden yderligere aktion. 

 
Forslag: 
 

- FAQ Facebook 
- Arbejdet pågår. 

 
Opgaver og sager: 
 

- Mus i ejendommen 
- Der er ikke rapporteret yderligere. Der vurderes heller ikke yderligere tiltag at 

gøre. 
- Vurderingsmand 

- Ny vurderingsmand valgt. Der skal arbejdes på at klargøre vedtægter ift. 
vurderinger. 

- Dørpumper 
- Nana og Allan snakker sammen. 

- A4 klik rammer 
- Klikrammer monteres i uge 9. 

- Afskærmning i hovedopgange 
- Der ønskes ikke at fortsætte med afskærmning. 

 
Beboersager: 
 

- (fjernet fra offentlig visning) 
 
Eventuelt: 
 

- Web-hosting overføres til DanDomain for at gøre fakturering og overlevering mindre 
følsom. 

- Kasser på ejendomskontor 
- Nana undersøger indhold. 

- Fælles tørrerum 
- Jan har udpeget og ryddet tørrerum. 



- Nana kontakter beboer for at kigge på det. 
- Techem beboer-adgang 

- Det er ikke hensigtsmæssigt at lade bestyrelsen administrere udlevering af 
logins. 

- Allan koordinerer med CEJ hvordan adgang bedst administreres. 
- Online booking af beboerhotel Golfen 

- Aksel har undersøgt online booking system og låsesystemer. 
- Chip-/kode-adgang til Golfen. 

- Aksel undersøger system yderligere. 
 
 


