
Referat af bestyrelsesmøde  

den 23.05.2022 kl. 18.30 – 21.00 hos Malthe (55) 

 

Afbud: Birgitte i nr. 39 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af referent 
Henrik Priegel blev valgt til referent. 

 

2: Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 

   

3: Konstituering af bestyrelse 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

•     Malthe – formand 

•     Peter – næstformand 

•     Anders – kasserer 

•     Annette – bestyrelsesmedlem 

•     Henrik – bestyrelsesmedlem 

 

•     Betina – 1. suppleant 

•     Birgitte – 2. suppleant 

    

4: Nyt fra beboere 
Arbejdsdagen blev evalueret. 8-9 andele var repræsenteret. Bestyrelsen håber på 

større fremmøde fremadrettet, og vil evt. overveje et gebyr eller arbejdsopgaver til 

andele, der ikke deltager i arbejdsdage fremover. 

 

Der er indkøbt nyt party-telt til andelsboligforeningen, det nu ligger i fællesskuret. 

Booking sker ved henvendelse til Malthe. 

 

5: Økonomi 
1. Der bliver sendt en påmindelses mail rundt til beboere omkring 

huslejenedsættelse med start fra juli måned 2022. Dette gøres, når huslejen 

fra juni er indbetalt. 

2. Generel orientering om økonomien. 

V/Anders 

Økonomien følger det planlagte. 



6: Nyt fra udvalg 
1. OG (overordnet grundejerforening) 

Referat fra Generalforsamlingen v/ Peter 

De forslag som OG’s bestyrelse anbefalede (og som AB2’s bestyrelse 

anbefalede på AB2’s generalforsamling) er blevet vedtaget på OG’s 

generalforsamling.  

2. Malerprojektet 

Info vedr. malerprojektet bliver rundsendt på mail, FB og fysisk til alle 

andelshavere. Der er opstart 7. juni 2022. Info sendes ud i uge 21. 

3. Placering af hjertestartere.  

Bestyrelsen har talt om, hvor hjertestarteren på Rørmosevej ønskes placeret. 

Peter undersøger med OG, hvor AB1 placerer deres hjertestarter. Bestyrelsen 

forventes at tage endelig beslutning i august måned.  

 

7: Boliger til salg 
Der er pt. ingen boliger til salg 

 

8: Øvrige henvendelser 
1. Ventelisten er ajourført så kun betalende står på listen. 

 

2. Orientering Service fra CNS. CNS beklagede forløbet med at servicere 

anlæggene. Malthe får en samlet oversigt over, hvem der har fået foretaget 

service. 4 andelshavere mangler at få foretaget service. Dette sker hurtigst 

muligt.  

 

9: Aftale ny bestyrelsesmøder 
• Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 13. juni kl. 18.30 hos Anders på 

Rørmose Parkvej 28 

• Mandag 29/8 Annette, Rørmoseparkvej 26 

• Mandag 26/9 Betina, Rørmosevej 49 

• Mandag 24/10, Henrik, Rørmosevej 59 

• Mandag 21/11 Malthe, Rørmosevej 55 

• Mandag 12/12 Birgitte, Rørmosevej 39 

 

10: Evt. 
1. Kort orientering om Furesø varmeplaner. 

Bestyrelsen henviser til materialet Furesø Fjernvarmes hjemmeside.  

 

2. Bestyrelsens Konstituerings middag holdes fredag d. 10.06.2022.  


