
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i AB/Rørmosen 2 

d. 13. dec. 2021 kl. 19 – 21. Mødet afholdes på Teams. 

 

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

Afbud: Fra Henrik i 59 pga. Corona. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent. 

           Preben 

 

2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

3. Referat fra d. 15. nov. 2021 godkendt. 

 

4. Økonomi. Afbud fra bogholder Lill Beck-Hansen, pga. Corona.  Samarbejdsaftale 

underskrives i løbet af ugen. v/Anders 

            

 

5. Redskabsskuret. Hvor er vi henne med hensyn til lys i skuret? v/Tommy og Peter. 

Opsætning af stikkontakter vil kunne medføre kortslutning i det hus hvor strømmen 

tages fra. Derfor er indstillingen at der opsættes lamper, men uden stikkontakter. Der 

opsættes lamper med sensorer. Tommi vil sørge for bestilling af armaturer og 

opsætning. Forventeligt tidsperspektiv midt januar 2022. 

Foreningen dækker forbrug af strøm til andelshaver hvorfra strømmen trækkes. 

 

6. Nyt fra beboer. v/ Malthe  

 /Intet nyt 

 

7. Valuars mail svar af 22.11.2021, der oplyser, at han ikke deltager i møder, men gerne 

imødeser konkrete spørgsmål. Har vi konkrete spørgsmål der kan fremsendes. 

v/Malthe-. 

           Det aftales at punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde hvor vi forhåbentligt kan                 

 mødes fysisk og tilsvarende og bedre gennemgå materiale fra valuar. 

  

8. Maling af vinduer m.m. Preben, Tommy og Malthe har foretaget udvendigt opmåling 

og taget foto, som er fremsendt til Annette. Den videre gennemgang af malerarbejdet 

udsættes til næste møde hvor Peter og Malthe i mellemtiden forsøger at finde 

relevante malerfirmaer som vil kunne påtage sig maleropgaven. 

 

9. Opkoblet på Gastech´s  Net er der 3 som ikke er på. 

Malthe vil kontakte Gastech og høre deres erfaringer med at forklare brugere om deres 

tilbud vedr. opkobling på deres varslingssystem da der kan være usikkerhed om 

oplysningerne ved net opkoblingen kan blive misbrugt.  



 

 

10.  CNS Energi (nu JT3 Klima) Har vi en service aftale og skal vi have en gennemgang af 

anlægget? v/ Preben og Malthe 

Malthe kontakter JT3 Klima for at afklare hvornår der sidste har været foretaget      

 service og om tidligere aftale med CNS Energi stadig er gældende.  

 

11.  Nyt fra udvalg, OG m.m. V. Peter. 

Asfaltarbejde. Vejene bliver revneforseglet i den kommende periode og ikke asfalteret 

de næste år. 

 Der er etableret aftale med en ny gartner. 

 Lejepladsudvalg. Legepladsen ved Korsbjergvænge er ved at være færdig renoveret.               

Legepladsen ved Rørmoseparkvej bliver istandsat i 2022. 

Vejfond. Hvordan forvaltes pengene bedst. Der er truffet beslutning i OG om at få en 

uvildig økonom til at vurdere hvordan midlerne forvaltes bedst muligt. 

Hjertestarter. OG vil ikke blande sig/ påtage et ansvar i opsætning at hjertestartere og 

AB2 arbejder videre med tiltaget i samarbejde med AB1. 

  

12.  Nye bestyrelsesmøder for det næste ½ år og generalforsamlingens datoen.   

Mandage fra kl. 19-21:  Holdes hos: 17/1, (Annettet), 7/2(Tommi), 14/3 

(Preben) 11/4 (Peter), 23/5(Malthe),13/6(Anders)  

Generalforsamling 24/4 kl. 14 – 16 på græsplænen ved bålstedet ud for nr. 47 

 

13.  Salgsmateriale udarbejdelse er udsat til næste møde pga. Henrik har meldt afbud. 

 

14.  Evt. 

             Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Annette i nr. 26. Andelshavere kan komme og      

             deltage i den første 1/2 time af mødet.  

        Nilan VGU-anlægget. Der er konstateret rust på rørene på 1 Nilan- anlæg, så prøv selv   at 
tage et foto med mobiltelefon og vurder om der er behov for om vi skal foretage os yderligere. 


