
Referat af Bestyrelsesmødet AB/Rørmosen2  

den 4. okt. 2021  
hos Peter i nr. 41 kl. 19.00-21.00 

 

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

Afbud fra Tommi. 

 

1. Godkendelse af referat fra 21.9.21. Referatet godkendt. 

 

2. Valg af referent: Preben. 

 

 

3. Nyt fra beboer: 

Andelshaver har fremsendt ansøgning om opsætning af drivhus.  

Bestyrelsen ønsker fremsendelse af mål for drivhus samt tænkte placering før der kan         

træffes endelig beslutning. Forudsætning for godkendelse er bl.a. at drivhuset placeres 

på ren mur.  

 

4. Økonomi:  

Ansættelse af ny bogholder, hvor lang er vi? (v/Anders) 

Anders kontakter kommende potentielle bogholder vedr. overtagelse af hvervet som          

foreningens bogholderi m.h.p. deltagelse i bestyrelsesmøde i november eller december 

måned.  

Anders beder om at få fremsendt en liste med arbejdsopgaver fra foreningens         

nuværende bogholder. 

         Anders har gennemgået budgettet og det konstateres at vi følger budgettet for 2021. 

          

   

 

5. Gennemgang af salgsprocessen ved salg af en andelsbolig. Pkt. udsættes til 

kommende bestyrelsesmøde v/Annette. 

 

Gennemgang og beslutning af den foreliggende Vedligeholdelsesplan og beslutning 

om hvilke opgaver der skal iværksættes.  

En forestående opgave er udvendig maling af ejendommen. Bestyrelsen vil udarbejde 

materiale med specifikationer vedrørende malerarbejde for hhv. maling af vinduer, døre, 

sternbrædder og udhængsbrædder samt en tidsplan som grundlag for fremsendelse til 

potentielle malerfirmaer. 

Materialet drøftes på kommende bestyrelsesmøde hvorefter der træffes beslutning. 

Det aftales at afsætte tid på kommende bestyrelsesmøde i marts/ april måned 2022 til 

konkret opdatering/ planlægning af den samlede vedligeholdelsesplan. 

 

Udskiftning af gasfyrene. Hvor langt er vi med tilslutning/opsætning/Wii-fi af vores 

gasfyr. Iht. til oplysninger fra Gastech mangler der 6 andelshavere på Rørmosevej og 4 

andelshavere på Rørmose Parkvej. (v/Malthe). 

Andelshaver aftaler selv tid med Gastech om tidspunkt for gennemgang. Af hensyn til 

økonomisk mellemværende med Gastech vil bestyrelsen sende et brev til de 

andelshavere som endnu ikke har fået tilsluttet/ opsat/ WIFI deres gasfyr for hurtigst 

muligt at få afsluttet vores mellemværende. 

 

6. Nyt fra udvalg: 

Intet nyt fra udvalg. 

 

7. Orientering og beslutning om indkøb og opsætning af hjertestartere. (v/Henrik) 



OG har udbedt sig betænkningstid til at indgå i en samlet plan. Det aftales at Peter 

foreligger et udkast fra AB2 m.h.p.at få udarbejdet en samlet plan. Herefter vil forslaget 

blive forelagt på AB2s generalforsamling til beslutning. 

 

 

 

 

8. Velkomstskrivelse Endelig godkendelse af oplæg til ”Velkommen til 

Andelsboligforeningen AB/Rørmosen2”.  

Gennemgået på mødet d.d. og godkendt. Vil blive uddelt til andelshavere og lagt på 

foreningens hjemmeside. 

 

9. Nyt fra OG V/Peter 

OGs vejfond. Der er indhentet flere tilbud om behovet for reparation / asfaltering af 

OGs fælles veje. Den umiddelbare vurdering er at der ikke er behov for ny asfaltering 

indenfor de kommende år, men primært forsegling af revner i vejbelægningen. Der er 

således tale om at arbejdet udskydes. 

Vedr. aftale med gartner omhandlende græsslåning, rensning af fortove og kantstene. 

Der afventes fremsendelse af nyt udbud.  

 

10. Redskabsskur er nu klar til indretning, skal der opsættes lys og indkøbes reoler m.m. 

v/Peter og Malthe)  

Redskabsskuret indrettes primært til opbevaring af telte og teglsten. Har andelshaver 

haveredskaber som ønskes doneret til foreningen påtænkes det at der også kan gøres 

plads til dem. 

Bestyrelsen sørger for indkøb af reoler til opbevaring af telt. Det er bestyrelsens hensigt 

at få etableret et udvalg til organisering / indretning af fælles redskabsskur. 

Malthe kontakter Tommi for opsætning af belysning.  

 

11. Bestyrelsesansvar ansvarsforsikring. V. Malthe. 

Bestyrelsen har godkendt forsikringaftale vedr. bestyrelsesansvar og sørger for at sende 

aftale til betaling. 

 

12. Evt. 

Evt. indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling omhandlende godkendelse af 

budgetramme som led i udgifter til dækning af vedligeholdelsesplanen.  

                                   

Næste bestyrelsesmøde d. 15.11. hos Malthe i nr. 55. 

 

 

 
 


