
Referat af  

Bestyrelsesmødet AB/Rørmosen2  
den 15. nov. 2021  

hos Malthe i nr. 55 kl. 19.00-21.00 
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 4.10.21. Referatet godkendt. 

 

2. Valg af referent: Preben 

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

 

3. Nyt fra beboer: 

Andelshaver genfremsender ny ansøgninger om opsætning af drivhus, som ikke dækker 

vinduet. (ansøgning er fremsendt tidligere til bestyrelsen).  

v/Malthe, til drøftelse og beslutning 

Bestyrelsen godkender udkastet om opsætning af drivhus og Malthe kontakter 

andelshaver. 

 

4. Økonomi:  

Anders har talt med vores nye bogholder Lill, som deltager på vores bestyrelsesmøde i  

dec.  

Orientering om vores regnskab, status og økonomi. 

Orientering fra Anders. 

Vores nye bogholder vil arbejde i programmet Economics som gør det lettere at 

indsende regninger og for bestyrelsen bliver det muligt at have konkret indsigt i 

regnskabet. 

Der må forventes en ekstra udgift det første år til bogholder i forhold til indkøring af 

regnskabsdata. 

Økonomien er sund og der bliver kikket på regnskabet for 2022 m.h.p. udformning af 

budget. 

 

 

5. Valuarvurdering: 

Gennemgang af Valuarvurdering. 

Malthe orienterer. 

Valuarvurderingen godkendt. 

Det aftales at valuar inviteres til kommende bestyrelsesmøde m.h.p. yderligere 

gennemgang af principper for vurdering og værdiansættelse af andelsboligforeningen.  

 

6. Gennemgang og beslutning af malerarbejdet i forhold til den foreliggende 

Vedligeholdelsesplan og beslutning om hvilke opgaver der skal iværksættes. Iht. til 

gældende regler har ABF oplyst, at Vedligeholdelsesplanen skal godkendes på en 

generalforsamling. Der skal tages stilling til om der skal afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling kun med dette pkt?  

Bestyrelsen indhenter første runde tilbud og indkalder efterfølgende til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

 

7. Annette orienterer, til drøftelse og beslutning 

• Udvendig opmåling og fotos – Malthe, Annette, Tommy og Preben d. 20.11, kl. 10.00 
• Annette arbejder videre med udarbejdelse af udbudsmateriale. 
• Udbudsmateriale drøftes på kommende bestyrelsesmøde 
• Tilbudsgivere skal have mulighed for at besigtige bygningerne udvendigt.   



• Datoer og ansvarlig for besigtigelse aftales inden udbud er sendt til udvalgte firmaer 
• Kvalitetskrav specificeres i materialet  
• Ansvarlig for koordinering af varsling, nøgler aftales senere 
• Hvilke leverandører skal kontaktes? – Alle andelshavere må gerne fremsende forslag på 

mellemstore malerfirmaer ( 10 + ansatte )  
• Vi opsender helt adskilt fra materiale om udvendig malerarbejde en option på maling af indendørs 

malerarbejde i de enkelte boliger. 
 

 

8. Udskiftning af gasfyrene er færdiggjort og Anders har kontaktet Gastech ang. 

returnering af Nordea bankgaranti. Gastech er blevet bedt om at alle rep. faktura på 

gasfyr sendes til bestyrelsesformand.  

Malthe orienterer om afslutning af gasfyr og Anders om bankgaranti. 

Malthe følger op hos Gastech da det er blevet oplyst at ikke alle har fået opkoblet sig         

elektronisk på deres netværk.  

  

9. Nyt fra udvalg: Aktiviteterne i OG. 

Peter orienterer. 

Asfaltarbejde udsættes nogle år. Revner i asfalten bliver forseglet. 

Gartner. Ansættelsen fortsættes. Græs i fliserne koster ekstra 9000 kr. om året for hele 

OG og der er indgået aftale om at græsset i fliserne skal fjernes. 

Det er planen at formanden og næstformanden for AB1 inviteres til erfaringsudveksling 

i.f.t. drift af andelsforeninger på en af de kommende bestyrelsesmøder. 

 

10. Ny om Redskabsskur. Der er modtaget et tilbud om el. installation fra Hareskov ell. på 

kr. 8.000. Dette tilbud indbefatter, at strømmen tages fra Henriks hus i nr. 59.  

v/ Tommi. 

Beslutning om hvordan vi kommer videre. 

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 

 

11. Evt. Orientering om løst og fast og om hvad der rør sig i foreningen og evt. nye 

emner/pkt. som skal på til næste bestyrelsesmøde. Der kan ikke træffes beslutninger 

under dette pkt. 

Samtale og gensidige orientering.  

Udsættes til kommende bestyrelsesmøde. 

 
 

 
 
 
 


