
Referat fra bestyrelses møde den 25. januar 2021 

• Tilstede: Malthe, Preben, Annette, Anders Birgitte (referent) 

• Afbud: Peter og Tommi 

Henvendelser fra beboerne: 

I december og januar har der været problemer med fyr i 41, 26, 61, 39 og 36. Alle er blevet repareret. 

Bestyrelsens vurderer, at vi snart skal tage en besutning om, hvilken varmekilde vi skal have i fremtiden. Vi forsøger at 

finde en uvildig konsulent, vi kan invitere ud og se varmesystemet, og efterfølgende deltage på bestyrelsesmøde. 

Preben og Malthe mødes med ham inden mødet. 

Henvendelse fra nr 36 ang el-bil og oplader. Malthe har været i kontakt med Cliver samt Harreskov Electic omkring 

opsætning af standere. Hos Clever koster det 2000 kr og man skal selv grave ud. Harraskov kan ordne det hele men 

koster også mere. Det er nemmere at finde en løsning på Rørmose Parkvej end på Rørmosevej. Bestyrelsen er positive 

overfor at der opsættes el standere. Der bør dog udarbejdes en en guideline. Annette og Birgitte kigger på sagen 

inden næste møde. 

Da p plads i nummer 36 ligger godt i forhold til strøm fra huset siger bestyrelsen OK til at opsætte lader på huset. 

Malthe tager fat i Rasmus. 

 

Økonomi: 

Regninger siden sidst har været på  reparationer af fyr samt forsikringer. 

Dorrit er igang med regnskab for 2020 til revisoren. Den årlige valuar vurdering er forsinket og bliver udført i hurtigst 

muligt. 

Nyt fra udvalg: 

Kommunen har været ud og kigge på paddeborgen og konkluderet at det ikke er en paddeborg alligevel. Vi må gerne 

udjævne og så græs. 

På mødet i marts eller april skal vi tage stilling til om døre og vinduer skal males. Kan der evt også hentes tilbud til den 

enkelte andelshaver på maling af døre og vinduer indvendigt? 

OG arbejder stadig på mulighed for fibernet. 

 

Kommende møder: 

• Mandag den 22. februar – teams 

• Mandag den 22. marts – teams 

Annette har indkaldt. 

Generalforsamling  

• Søndag den 25. april kl 14.00. 


