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Referat af bestyrelsesmøde d. 22.02.2021 

Bestyrelsesmøde d. 22.02.2021. 
Tilstede: 
Malthe, Annette, Anders, Peter og Preben. 
 

1. Preben valgt til referent. 
 

2. Nyt fra beboere.  
Nr. 49 har haft besøg af Gastech vedr. nedbryd af gasfyr. 
 

3. Økonomi.  
Afventer årsregnskab. Valuar vurdering afhænger af energimærkning for at andelsboligforening 
kan vurderes i forhold til den angivne værdi.  
Energimærkningen er netop modtaget d.d. efter at Malthes hus er blevet vurderet. Denne 
vurdering bliver aktuelt lagt til grund for samtlige huse.  
 
Alle har betalt boligafgift rettidigt. 
 

4. Overordnet Grundejerforening. 
Legeplads. Der er stadig et initiativ fra beboere i anden forening som ønsker bygning af 
legeplads efter at man i første omgang fik afvist deres ønske om bygning af legeplads. Der vil 
angiveligt komme en kontakt på ny vedr. ombygning af legeplads. Peter holder os orienteret.  
 
Vejfond. Der mangler midler til betaling af udbedring af vejene som skal foretage i løbet af få 
år. Det betyder at der fra 2022 vil blive opkrævet hvad der svarer til 1000 - 3000 kr. ekstra pr. 
andel. Hvorledes betalingen kan ske, må vurderes når der er endelig afklaring af udgifterne til 
ny vejbelægning. Peter holder os orienteret. 
 

5. El-ladere til opladning af el-biler.  
Der er forskellige forudsætninger i andelsboligforeningen. Ved Rørmose Parkvej er der egen 
indkørsel eller parkering udenfor huset, og på Rørmosevej er der andre udfordringer, da der er 
fælles parkeringspladser og mellemhuse, hvor der skal trækkes el fra forsiden af huset. 
 
Citytekniq og Ladeløsning.dk har været kontaktet. Bestyrelsen aftalte at kontakte en konsulent, 
som kan lave guidelines for hvilke strømforhold der skal være til stede, og hvilke el-krav, der er 
for at kunne installere el ladere i forhold til de forskellige forhold, vi har i foreningen. 
 

6. Udskiftning af fyr.  
Tilbud fra Gastech. 23.000 kr. pr. fyr alt inkluderet. 575.000 kr. samlet og en serviceaftale på 
57.000 kr.  
 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på 2 andre opvarmningskilder i form af varmepumpe og 
solcelleanlæg (kun el ikke inkl. varmeløsning), men bestyrelsen har valgt at se bort fra mulige 
varmekilder grundet den store prisforskel, der er i forhold til gasfyr.  
På baggrund af denne beslutning blev det aftalt, at betale et konsulentfirma mht. at udfærdige 
kravsspecifikation på vores ønsker med det formål efterfølgende at afsøge markedsprisen for 
tilsvarende gasfyr og serviceaftale. 
 
Annette kontakter Gastech mht. at få fremsendt fakturaer vedr. udgifter til reparationer af 
foreningens fyr gennem de sidste 3 år.  
 

7. Vedligeholdelsesplan. Døre og vinduer blev malet i 2013 og skal males igen efter 6 - 8 år.  
Sternbrædder blev malet i 2015 og skal males efter 6 - 8 år. 
Udhængsbrædder skal males efter behov. Bestyrelsen nåede ikke frem til en beslutning vedr. 
dette punkt, og tager det derfor op igen på næste bestyrelsesmøde. 


