
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i AB/Rørmosen 2  

d. 17. jan. 2022 kl. 19 – 21 hos Annette i Rørmosepark vej 26 

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

Afbud: / 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

2. Valg af referent: Preben 

 

3. Godkendelse af referat fra d. 13. dec. 2021. Referatet godkendt. 

 

4. Økonomi:  

 

A: Møde med ny bogholder Lill Beck-Hansen. Forventninger til fremtidigt samarbejde 

drøftet.  

 

B: Orientering om foreningens økonomi. v/Anders. 

Foreningen har p.t. en solid likvid beholdning. Gastech har ca. 560.000 kr. stående på 

deres konto som garantistillelse i forbindelse med aftale om køb af nye gasfyr. 

Tilbagemelding fra Gastech om at få refunderet garantistillelse er endnu ikke 

modtaget. Malthe vil kontakte Gastech for afklaring m.h.p. at få midlerne frigivet.   

Regnskab for 2021 og budget for 2022 forventes at kunne fremlægges ved næste 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Nyt fra beboer:  

A: Modtaget ansøgning om indkøb og opstilling af havepavillon v/Malthe. 

Malthe vil kontakte andelshaver vedr. flere detaljer om bygningens størrelse, 

fundament, placering, lovlighed ift. lokalplan og bebyggelsesprocent m.v. Når 

oplysningerne er modtaget, vil ansøgningen blive genbehandlet. Det anbefales, at 

andelshaver møder op til bestyrelsesmøde, når ansøgningen skal behandles.  

 

6. Nyt fra OG: Herunder spørgsmål om beskæring af træerne ved flagstang og rensning 

af gang fliser. v/ Peter. 

Peter vil kontakte gartner vedr. rensning af alle flisegangene og områder omkring 

affaldsstationer i AB Rørmosen 2’s område. 

Vejfonden. Reparationsarbejdet vedr. forsegling af revner på lokalvejene er gået i gang 

ligesom ”hajtænderne” males på ny. 

 

7. Vedligeholdelse plan:  

A: Fremlæggelse af plan over udbudsmaterialet til maling af udvendig og indvendig 

maling af andelsboligerne. v/Annette. 



 

 

Annette fremlagde et meget specificeret udbudsmateriale for den øvrige bestyrelse. 

Der er p.t. kun fundet 2 malerfirmaer af en passende størrelse, og der tages derfor 

kontakt til yderligere 2 firmaer m.h.p. at modtage et passende udvalg af tilbud, som vil 

kunne matche kriterierne i udbudsmaterialet. Det aftales at de kontaktede 

malerfirmaer kommer og inspicere bygningerne før de giver endeligt bud. 

Når rette malerfirma er valgt, skal generalforsamlingen d. 26.04 formelt godkende 

bestyrelsens indstilling. Herefter vil der blive lavet en plan for malerarbejdet af de 

enkelte andele, hvorefter arbejdet kan påbegyndes. 

 

Tidsplan for malerudbud: 

 

• 25-Januar: Malerarbejdet sendes i udbud 

• Leverandørerne har mulighed for inspektion efter aftale: 

o 3-Feb kl. 13-15.00 (Malthe & Peter viser rundt) 

o 4-Feb kl. 13-15.00 (Malthe & Peter viser rundt) 

• 7-Feb: Bestyrelsesmøde: Feedback fra inspektioner og eventuelle reaktioner fra 

leverandørerne drøftes 

• 22-Februar: Deadline for leverandørernes indsendelse af tilbud 

• 14-Marts: Bestyrelsesmøde: Gennemgang og sammenligning af tilbud, Annette 

sender skema ud i god tid inden mødet. 

• 15-Mar: Udsendelse af uddybende spørgsmål til leverandørernes tilbud 

• 21-Mar: Deadline for leverandørernes indsendelse af svar på spørgsmål 

• 28-Mar: Beslutning vedr. valg af malerfirma foretages på ekstraordinært 

bestyrelsesmøde kl. 18.30 hos Henrik  

• 29-Mar: Accept og afslag sendes til de leverandører, som har afgivet tilbud. 

 

 

8. Valuars mail svar af 22.11.2021:  

A: Spørgsmål til Valuar da det oplyses at han ikke deltager i møder, men gerne 

imødeser konkrete spørgsmål. Konkrete spørgsmål der kan fremsendes. v/Malthe 

Valuarvurderingen drøftes og der er ingen spørgsmål til vurderingen som tages til 

efterretning. 

 

9.  Salgsmateriale:  

 Se Henriks tidligere fremsendte materiale. v/Henrik  



 

 

Der er aktuelt 12 skrevet på ventelisten og det er bestyrelsens aktuelle vurdering at 

der ikke er behov for at arbejde videre med det påbegyndte salgsmateriale. Materialet 

gemmes hvis der igen skulle opstå behov for at understøtte salg af de enkelte 

andelsboliger. 

Vi følger derfor vejledningen vedr. salg som ligger på hjemmesiden og arrangerer 

åbent hus ved salg hvor et medlem af bestyrelsen møder frem.  

 

10.  Evt: 

▪ Redskabsskuret er færdig, der skal skrives til andelshavere om adgang til 

skuret, kode m.m. Vejledning vedr. benyttelse af redskabsskuret til 

andelshavere vil lagt på Facebook siden. 

▪ CNS-energi (nu JT3 Klima) har sendt mail til andelshaverne vedr. service 

af anlæg. 

▪ Nye gasfyr. Alle der ønsker Gastech opkoblingen på nettet er tilsluttet. 

Malthe kontakter Gastech vedr. udarbejdelse af manual sol/ vinter 

indstilling m.v. 

▪ Orientering om forsikringssag vedr. skade af en håndvask. Repræsentant 

fra Top Danmark kommer ud og inspicerer skaden hvorefter der kommer 

en afklaring af forsikringsansvar – Er det den private forsikring eller 

andelsboligforsikringen som er ansvarlig for dækning af udgiften. 

▪ Legeplads ved Korsbjerg Vænge er ved at være færdigetableret. Herefter 

vil legepladsen ved Rørmose Parkvej blive istandsat.  

▪ Hjertestarter v. Henrik 

Forslag fremsættes til godkendelse på generalforsamling. 

 

  

Dato for nyt bestyrelsesmøde d.07.02. kl. 18.30 – 21.00 hos Tommi, Rørmosevej 

61.Andelshavere som ønsker at mødes med bestyrelsen, er velkommen fra kl. 

18.30 – 19.00.  

 

 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 


