
Referat af Bestyrelsesmøde i AB/Rørmosen 2  

Afholdt d. 14.03. 2022 kl. 18.30 – 21, hos Preben i Rørmosevej 35 

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

Afbud: Tommi 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

2. Valg af referent: Preben 

 

3. Godkendelse af referat fra d. 7. feb. 2022. Referatet godkendt. 

 

4. Nyt fra beboerne. Opsætning af havestue. 

Bestyrelsen arbejder videre med ansøgningen.  

 

5. Økonomi drøftelse og godkendelse: Se fremsendte materiale:  

 

Fremlæggelse af Årsrapport -og godkendelse. v/ Anders 

Fremlæggelse Budget 2022 – og godkendelse. v/Anders 

Anders gennemgået regnskab og budget. Bestyrelsen har godkendt de fremlagte papirer og 

indstiller til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

 

6. Malerprojekt til drøftelse og godkendelse af malerfirma skriftlige tilbud. Udgiften 

til malerprojektet er mell. ca. kr. 550.000 til - ca. kr.750.000. Se det fremsendte 

materiale. 

A: Orientering og gennemgang af malerfirmaernes skriftlige tilbud. v/ Annette 

B: Beslutning om hvilke firma vi vil entrere med. v/ fælles drøftelse og beslutning. 

Annette gennemgået tilbud fra de 4 malerfirmaer og på baggrund af gennemgangen 

blev det besluttet at arbejde videre med 2 af firmaerne. Annette vil rette kontakt til de 

udvalgte firmaer og få firmaerne til at specificere besvarelse i udbudsmaterialet. 

På baggrund af de udvalgte firmaers besvarelser vil bestyrelsen træffe beslutning d. 

28.03 om hvilket firma som aftalen skal indgås med. Når beslutningen er truffet vil der 

blive indstillet til generalforsamlingen om endelig beslutning. 

 

7. Nyt fra OG, herunder Vejfond og investering af opsparet midler v/Peter 

Peter gennemgik oplægget fra OG, som Anders og Peter vil gennemgå yderligere da det 

ikke fremgår tydeligt hvad der skal stemmes om.  

 

8. Diverse orientering: Vedr. udbygning af fjernevarme. v/Peter. 

Fra Furesø kommune er det meldt ud at planen er at fjernvarme kan udlægges i OGs 

område fra 2024 såfremt der er en tilmeldingsprocent på mere end 75.    

 

 

9. Planlægning af generalforsamling d. 24.04. 022 kl. 14.00 – 16.00 på plænen foran 

Rørmosevej 39 – 41 På valg er følgende: Annette, Anders, suppleanterne er på valg.  

Preben på valg men ønsker ikke genvalg. 

 

Emner til generalforsamlingen: 



Godkendelse til brug af hensatte midler til vedligehold, kr. 600.000 til maling. 

Budgetramme til maling, kr. 600.000 kr. 

Godkendelse til køb og opsætning af hjertestarter med kr. 45.000 kr. 

Andelsregulering. Forslag om sænkning af den månedlige boligydelse på 6 %.  

 

 

 

10.  Evt.  

 

• Iht til sidste referat: CNS-energi (nu JT3 Klima) er ved at være færdige med service 

på anlægget. Det ser foreløbigt fint ud. 

• Der har været nogen udkørsler på gasfyr, men det meste har været skidt i 

systemet/aftræk. 

 

Pkt.11 Fastlæggelse af datoer, og indkøb af telt. v/Peter. 

 

• Arbejdsdag/Oprydningsdag AB 2 - vore grønne områder - bålplads, afspærring af 

elefantsti ved det nye redskabsrum, mm. 

Dato for arbejdsdag besluttes til d.7. maj. 

 

• Sommerfest AB 2. Festudvalget kontaktes og vil blive bedt om at fremkomme med 

en dato for afholdelse af sommerfest. 

 

• Indkøb af nyt Festtelt - det gamle holder iflg. Christian Schulz kun denne sæson 

med. Nyt telt - udgift kr.  4-8000,-  

Bestyrelsen besluttet at der indkøbes nyt telt. Beløbet lægges ind under 

nyanskaffelser i budgettet. 

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d.28. 03. 2022kl. 18.30 – 20.30 

         hos Henrik Rørmosevej 59. På dette møde kan der ikke modtages besøg af 

andelshavere. 

 

 

 

12.03.2022, Malthe 

 

 

 

 

 



 

 


