
Referat af bestyrelsesmøde i AB Rørmosen2, mandag d. 23.08.2021 

Tilstede: Peter, Malthe, Anders, Annette, Henrik, Tommi og Preben. 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Valg af referent: 

 Preben valgt. 

 

3. Nyt fra beboerne: 

Rørmoseparkvej 22 og 32 er overdraget/ solgt til ægtefælle. Der er udarbejdet 

Andelsvurdering af valuar. Det er besluttet ikke at foretage syn af EL og VVS. 

 

Kommende punkt til næste bestyrelsesmøde. Gennemgang af procedure af salg og 

overdragelse. 

Stefan i nr. 24 forespørger om regler for en højere havelåge. Dette medgives og er der 

lov til op til i en højde op til 180 cm. 

Der forespørges tillige vedr. mulighed for at anlægge en større terrasse. 

Jvf.. foreningens vedtægter er der ikke angivet nogen begrænsningen for anlæggelse af 

terrasse. Lokalplanen skal dog overholdes. Der kan gives tilladelse såfremt terrassen 

overholder bestemmelserne i lokalplanen.  Dette skal dokumenteres overfor bestyrelsen.  

 

4. Økonomi: (Ved regnskabsansvarlig Dorris.) 

½ års regnskabet er gennemgået, er i balance, egen kapitalen er god og der kan ikke 

umiddelbart peges på tiltag, som kan skal sættes i værk.   

Obs. opfølgning vedr. bestyrelsesansvarsforsikring. 

Dorit stopper ved årsskiftet, så der skal indgås aftale med anden regnskabsansvarlig. 

Foreningens regnskab for 2021 vil Dorrit sørge for at afslutte før hun stopper. 

Pt. 2. Foreningen modtaget et brev fra Euroinkasso om udlæg hos en andelshaver, som 

skal underskrives af bestyrelsen. Dette gjort d.d. 

Pt. 3. Andelsvurdering. Mulighed for at foreningen kan klage over ejendomsvurderingen. 

Bestyrelsen vurderer ikke, at det ikke er grund til at anke vurderingen, da vi pt. vurderes 

at ligge moderat. Det besluttes at bestyrelsen på sigt drøfter, om der skal tages skridt til 

at få foretaget en anden vurdering. 

Pt. 4. En Andelshaver har ansøgt om nedlæggelse af badeværelse. For at kunne 

imødekomme dette skal der fremvises dokumentation i form af tilladelse fra kommunen 

om nedtagelse og endvidere skal Skattevæsnet kontaktes. Desuden skal der forelægges 

dokumentation for, at det er en faglært VVS som udfører arbejdet. Dette skal i tillæg 

dokumenteres ved at der fremsendes tegninger for de planlagte ændringer. 

Anders kontakter andelshaveren vedr. ovenstående. 



Pt. 5. Vedr. udskiftning af Gasfyr. P.t. er udskiftning af fyrene foregået i et tempo, hvor 

tidsplanen kan blive hurtigere end forventet.  

Malthe sender en besked på Facebook vedr. dette så der er mulighed for at kontakte 

firmaet vedr. adgang til boligen.  

Vedr. indstilling af fyret når fyringssæsonen begynder. Hvordan sikres at vi ved hvordan 

fyret skal betjenes. Malthe kontakter Ole Sejer fra Gastech vedr. mulighed for 

instruktion.   

  

5. Nyt fra udvalg: 

Vedr. redskabsskur. Ved Peter. Indhentede tilbud for et redskabsskur beløber sig til 

74.000 kr. når det er professionelle som skal udføre arbejdet. Det er vurderingen at 

prisen er høj, men at vi ikke selv vil kunne udføre arbejdet hvorfor der arbejdes videre 

med at kontakte udbyder for en aftale om opførelse af skuret så skuret tillige vil blive 

bygget stilmæssigt, som øvrige skure i foreningen.   

Drøftelse vedr. el - ladestandere i foreningen. I.h.t. til generalforeningens beslutning er 

det ikke er foreningens ansvar, men den enkelte andelshavers ansvar at etablere el – 

ladestandere. Den enkelte beboer skal dog søge bestyrelsens godkendelse med en 

indstilling til hvor el- ladestanderen skal opsættes. Bestyrelsen vil kontakte nærmeste 

naboer for at de bliver hørt. Dette med henblik på at reducere eventuelle ulemper, 

hvorefter der kan gives svar. 

En logisk omfordeling/etablering af nye parkeringspladser vil i den forbindelse blive bragt 

ind i løsningen vedr. etablering af el – ladestandere.  

Hækkeklipning – højde m.m. Gartneren har klaget over en hæk i Rørmosepark, som ikke 

er klippet i.h.t aftalen hvilket betyder at klipning af græsset ikke kan foretages ordentligt. 

Anders vil kontakt vedkommende andelshaver vedr. dette.  

Peter orienterer fra OG:  

6. Indkøb af hjertestartere. Der er enighed om at det er en god ide at opsætte 

hjertestartere. Det vurderes i første omgang om hjertestarterne kan finansieres via OG. 

Er der ikke tilslutning i OG køber AB2 selv 2 hjertestartere. 

Nedkøling af boligerne i sommerperioden. Muligheder er allerede vurderet i forbindelse 

med valg af ny varmekilde og varmepumpe var fravalgt grundet støjen. Bestyrelsen kan 

ikke finde anden mulighed.  

8. Boliger til salg: 

Er beskrevet jf. pt. 4. 

 

9. Evt.:  

Fælles middag for bestyrelsen d.2.10. 

Peter finder et sted. 



Serviceaftale med OK er opsagt og erstattet med aftalen med Gastech. 

 

Pjece til nye beboere ”Velkommen til AB2”, som Peter har skrevet, vil blive rundsendt til 

øvrige bestyrelsesmedlemmer for kommentarer og godkendelse inden den lægges på 

hjemmesiden. 

Vedr. vedligeholdelsesplanen. Specifikation for vedligeholdelse vedr. maling m.v. drøftes 

på mødet i oktober.  

 

Nyt bestyrelsesmøde d. 21.09 kl. 19.00 hos Henrik i nr. 59. 


