
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.03.2021. 
 
 

Til stede: Malthe, Annette, Birgitte, Anders, Peter og Preben. 

Tommy ikke tilstede. 

 

Dagsorden:  

1: Dagsorden godkendt. 

 

2: Valg af referent  

Preben valgt. 

 

3: Nyt fra beboerne:  

/ 

 

4: Økonomi  

 Regnskab 2020 

 Budget 2021 

Anders fremlagde årsresultat for 2020 samt budget for 2021.  

På baggrund heraf indstiller bestyrelsen er indstille budgettet til godkendelse 

på den kommende generalforsamling. 

 

5: Nyt fra udvalg  

OG 

Peter orienterer om at der forestår et gennemgribende asfalt arbejde på OGs 
område indenfor de næste år. For at imødekomme den udgift der er forbundet 

med det opfattende asfaltarbejde vil en kontingentforhøjelse til OG være 
nødvendig.Kontinentetforhøjelse til OG svarende til 1000 kr. pr. husstand i OG 
vil blive bragt til afstemning ved den kommende generalforsamling i OG. 

Ansøgning om renovering af legeplads er sat i bero grundet prisniveau. 

 

El lader til biler. 

Annette og Birgitte fremlagde rapport fra Ladeløsning som har beskrevet 
forskellige muligheder og begrænsninger for opsætning af el ladere individuelt 
og kollektivt i andelsforeningen. 



 

 

Det blev besluttet at bestyrelsen på de kommende bestyrelsesmøder drøfter en 

principiel stillingtagen til de forskellige scenarier for opsætning af el ladere. 
Samtidig blev det besluttet at invitere interesserede andelshavere med i 
gruppen m.h.p. at få nuanceringer til yderligere at opkvalificere en senere 

indstilling. 

Vil blive forelagt på generalforsamlingen til orientering. 

 

Nyt gasfyr. 

Bestyrelsen har drøftet forskellige former for opvarmningskilder i form af 
gasfyr, hybrid bestående af varmepumpe og gasfyr samt solcelleanlæg på 

taget. 

Bestyrelsen har haft besøg af Gastec og Vicotec m.h.p. at kvalificere en 
indstilling til valg af varmekilde. 

På baggrund af en beslutningstragt har bestyrelsen indstillet at den fremtidige 
varmekilde stadig skal bestå en varme fra gasfyr. 

 

Gasfyr valgt på grund af pris og erfaring for driftsikkerhed. 

Budget til udskiftning af fyr. Vi vil - grundet vedtægterne - indstille til 
generalforsamlingen et overordnet rammebeløb til udskiftningen. Vi forventer 

at kunne klare udskiftning for de hensatte midler til vedligehold.  

 

Hybridanlæg fravælges grundet pris og støj fra varmepumpe. 

 

Solcelleanlæg fravælges grundet pris og det faktum at der kun produceres el 
men ingen varme. 

 

Det indstilles af bestyrelsen at udskiftning og installation af gasfyr bringes i 
udbud. 

    

6: Boliger til salg  

Ingen boliger til salg. 

 

7. Generalforsamling den 25. april kl. 15.00 -17.00. 

Malthe og Peter sørger for at fremsende dagsorden til generalforsamlingen 
rettidigt. 

 

8: Evt.  



 

 

Postmester af bestyrelsens postkasse blev indtil næste bestyrelsesmøde: 

Det blev på mødet besluttet at postkassen nedlægges da posten fremsendes 
digitalt. Peter vil sørge for det praktiske vedr. fjernelse af postkasse. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Drøftes efter valg af medlemmer til bestyrelsen på 
næste generalforsamling d. 25.04. 

 

Referent, 22.03.21 

 

 

 


