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Referat af bestyrelsesmøde i AB Rørmose 2, afholdt d.17.05.2021, som TEAMS. 
 
Tilstede: Malthe S.P., Preben B., Anders T., Peter L., Annette F.J., Henrik P. og Tommy S. 
Afbud: / 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden.  
 Dagorden godkendt. 
 
2. Valg af referent 
Preben valgt. 
 
2A. Konstituering af bestyrelse.: 
Malthe Schultz-Petersen valgt til formand 
Preben Bech valgt til næstformand 
Anders Thøgersen valgt til kasserer 
Peter Larsen valgt som bestyrelsesmedlem og AB2.s rep. i OG 
Annette Fisker Jensen valgt som bestyrelsesmedlem 
Henrik Priegel valgt somff 1. suppleant 
Tommy Stidsen valgt som 2. suppleant 
 
3. Nyt fra beboerne.  
Ansøgning fra Erik i nr. 57 vedr. etablering af udendørs stikkontakt. Bestyrelsen godkender opsætning. Udendørs vandhane 
godkendes ligeledes. Tilladelse til at udvide cykeludhæng med modul på 1,30 cm i længden, som kan afmonteres.  
 
Peter og Tommy vil sammen undersøge bygnings- og redningsreglementet. Såfremt bygningsreglementet overholdes vil der 
gives et positivt svar på forlængelse af cykeloverdækning med 1,30 m.  
 
Erik anmoder tillige om opsætning af udhæng over dør ved gavl. Der gives godkendelse mod at udhænget tilsvarer 
udhænget som er opsat ved gavlen på nr. 45. / Erik har et ønske - at campingvogn ved vendepladsen fjernes hurtigt.  
 
Erik tilkendegiver tillige at har er skuffet over kvaliteten af græsslåningen langs området til fredsskoven. Bænkene bliver bl.a. 
ikke flyttet ved græsslåning. Peter vil kontakte firmaet og forelægge dem at der er utilfredshed med kvaliteten af 
græsslåning, men tilkendegiver at firmaet tidligere har oplyst at de ikke flytter bænke på græsarealet. At dette er led i den 
aftale der indgået med OG. 

3A Drøftelse af procedure når boligydelse ikke bliver betalt inden d. 5. i måneden. 

Ved for sent betaling fremsendes der et anbefalet brev iht. §8 stk.4. til andelshaveren. Derudover sendes et alm.  brev med 
procedure vedr. påkrav. som vil blive udleveret ved personligt fremmøde af repræsentanter fra bestyrelsen hos 

andelshaveren og overleveres direkte til andelshaver. (Indhold jvf. ABF´s standardbestemmelser.) Dette for at sikre at 
andelshaver har modtaget og forstået indholdet af brevet omkring den proces der vil blive sat i værk.  

 4. Økonomi ved Anders.  
Det er forventningen at foreningen vil fremkomme med et fornuftigt overskud i 2021 til trods for at der allerede er afsat 1/2 
mil. til vedligehold. Grundet negativ forrentning i banken er det vigtigt at få vurderet hvor stor opsparing der fortsat skal ske i 
forhold til vedligeholdelsesplanen og hvordan foreningens midler i øvrigt skal forvaltes. Vores bogholder Dorit inviteres til at 
deltage ved næste bestyrelsesmøde m.h.t. økonomiske strategier.  
 
4A. Nyt gasfyr, beslutning om hvilke tilbud vi vil gå videre med. 
Det besluttes på baggrund af det fremsendte materiale fra 3 selskaber at foreningen arbejder videre med tilbuddet fra Gas 
Tech.  
Annette har udformet et skema med spørgsmål til de 3 selskaber som har budt ind. Materialet omhandler sammenligning af 
tilbud fra de 3 selskaber. På baggrund af mødet i dag tilføres yderligere dyberegående spørgsmål til afklaring. Malthe vil 
fremsende dette materiale til Gas Tech og når svaret fra Gas Tech er modtaget vil bestyrelsen vurdere om der kan 
udfærdiges en aftale m.h.t. udskiftning af gasfyr.  
 
5. Nyt fra udvalg.  
Peter orienterer.  
Oprydningsdagen gik rigtigt fint. Arbejdet har pyntet rigtigt meget og som et ekstra plus har vi nu en hyggelig bålplads. Tak 
for indsatsen. / Der er købt el - kædesav som kan lånes af foreningens medlemmer /               
 
 
Annette orienterer. 
El-Lade standere.  Ligger p.t. i dvale. Det er vurderingen at der p.t. sker så mange forbedringer på elbil-området at det ikke 
vurderes fordelagtigt at træffe beslutning på nuværende tidspunkt.  
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Malthe orienterer. 
P.t. er der kun en som har adgang til foreningens konti og det er vores bogholder Dorit. Bestyrelsen har p.t. kun 
kikkeadgang. Det drøftes på baggrund af anbefalinger om Anders som kasserer også skal have adgang til at disponere på 
foreningens konti.  
Beslutning vil blive drøftet sammen med relevante aktører. 
 
Vedligeholdelsesplanen.  
Spørgsmål om udendørs maling i år. Har vi officielt parkeret udendørsmalingen i år?  Det er vurderingen at vi kan vente til 
næste år med malearbejdet. Er der knaster i træværket som er meget udtørret kan de males med særlig en særlig effektiv 
lukkermaling. 
 
Bygning af skur.  
Malthe kontakter Erik i nr. 40 vedr. bygning af skuret for at afklare om der er tid og overskud til at gå i gang med bygningen.  
 

6. Boliger til salg ved Malthe.  
Ingen nye boliger til salg. 

 
7. Evt.     

Fremtidige bestyrelsesmøder som afholdes i tidsrummet kl. 19.00 - 21.00: 
d.14.06 på Teams,  
d.23.08 hos Annette,  
d.21.09 hos Henrik,  
d.04.10 hos Tommy,  
d.15.11 hos Malthe  
d.13.12 hos Preben.     
 
Fællesspisning for den nytiltrådte bestyrelse er nu ændret til 2.10.21 
 
Peter undersøger hvor arrangementet skal finde sted. 
Campingvognen som står hensat ved vendepladsen.  
Politiet er kontaktet. Politiet har oplyst at de vil handle på henvendelsen og få campingvognen fjernet. Desuden vil det lokalt 
blive undersøgt om der er et registrerings.nr. som kan henvise til ejerforholdet og om der kan findes anden mulighed for 
bortskaffelse af campingvognen. 
 
 
 
 

 
 


