
Referat fra Bestyrelsesmødet AB/Rørmosen2  

den 21. sept. 2021 kl. 19.00-21.00 
hos Henrik i nr. 59 

 

Afbud fra Preben og Tommi. 

 

1. Godkendelse af referat fra 23.08.23. (ligger inde på hjemmesiden). 

 

2. Valg af referent: Malthe 

 

3. Nyt fra beboer: 

• Godkendelse af handlen af Rørmose Parkvej 22. Dokumenter underskrevet 

• Svar på mail fra nr. 63 (modtaget d.12.sept til bestyrelsen). Bestyrelsen har 

drøftet mailen og bestyrelsen sender et svar til andelshaveren. 

 

 

4. Gennemgang af proceduren ved salg af en andelsbolig og beslutning om hvem det er  

Annette, Anders og Malthe der varetager opgaven. Annette gennemgår/læser vores 

dokumenter vedr. ”Procedure vedr. salg og overdragelse af andelen”   

Henrik vil udarbejde et oplæg om markedsføring af vores boligerne til interesse bla. 

vores ventelisten.  

 

5. Økonomi:  

• Ny bogholder pga. bogholder Dorrit går på pension. Det er besluttet at pege på 

en ny bogholder som Dorrit har anbefalet og at tage en samtale med hende. 

• Bestyrelsesansvar forsikring, Malthe undersøger vores forsikringsforhold og ser 

på forsikringsoversigten.  

• Adkomsterklæring fra nr. 32 er underskrevet på mødet. 

• Vi har besluttet, at indkalde vores revisor til drøftelse af vores andels vurdering 

Anders kontakter ham. 

 

 

6. Udskiftning af gasfyrene: 

Gastech er i gang med opstart/indregulering af fyrene. Iht. besked på Facebook skal 

hver andelshaver selv rekvirere Gastech nr. 53, som ikke er på Facebook er blevet 

orienteret personligt.  

 

7. Nyt fra udvalg: 

o Godkendelse af oplæg til ”Velkommen til Andelsboligforeningen AB/Rørmosen2” 

(er mailet rundt d. 17. sept.) Oplægget er blevet godkendt med rettelser og vil 

blive runddelt i postkasserne til andelshavere. 

o OG, (herunder græs og snerydning) Peter orienterede om arbejdet i OG, 

legepladserne er sat på hold, der arbejdes på en samlet løsning.  

o ’Peter orienterede om gartnerens Årshjul.  

o Bedet ved nr. 63 ryddes og der sås græs. Peter tager kontakt til gartner.  

 

8. Nyt vedr. redskabsskur; (situationsrapport). Skueret bliver bygget planmæssigt. Skal 

males næste år. 

 

9. Nyt om El. om ladestandere, (læs sidste nr. af ABF-bladet, som er runddelt). 

Drøftelse af opsætning af El. ladestandere. Det er forsat den enkelte der selv skal 

betale. 

 

 



o Indkøb af hjertestartede, Hjertestarter er drøftet i OG, men der er ikke taget 

nogen beslutning. Henrik undersøger udgifterne til vedligeholdelse og opsætning 

og Anders undersøger om der inde for foreningens budgetrammen.  

o Peter taler igen med OG om de vil være med til at financierer det.  

 

 

 

 

10. Evt. Anders skal have adgang til bankkonto.  

 

 

HUSK FÆLLES BESTYRELSES MIDDAG PÅ 

RISTORANTE BIG DUE  

KL. 19.00, lør. D. 2.10.2021 

 

 


