
Referat af bestyrelsesmøde 

den 26.09.2022 kl. 18.30 – 21.00 hos Bettina (49) 

Afbud: Nye andelshavere i nr. 36, Anders Thøgersen  

OBS: Præsentation af de nye Andelshavere i RPV 36, som deltagere på mødet kl. 

18.30-19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af referent, Henrik Priegel valgt 

2: Dagsorden  

         Godkendelse af dagsorden.  Dagsordenen blev godkendt. 

3: Nyt fra beboere. Intet nyt fra beboerne. 

Der er en beboer, der har noteret sig, at der en morgen har være unge mennesker ”udefra” 

der har benyttet sig af vores bålsted en hverdagsmorgen. Alle bedes være opmærksomme på 

dette. 

5: Økonomi. Dette punkt tages på næste bestyrelsesmøde.  

6: Nyt fra udvalg  

1. Nyt fra OG (overordnet grundejerforening) Peter og formand har sendt en rykker mail 

til OG vedr. rengøring af fællesfliserne, som ikke er udført iht. til OG beslutning. Hvad 

kan vi gøre?. Den 28/9 2022 får gangstier og fortove tilrettet kanter. Arbejdet startes 

kl. 11.30. Bestyrelsen kommunikerer det på FB, da bilerne skal fjernes denne dag.  

2. Peter har ønsket at udtræde af OG. Annette har sagt ja til at træde ind i OG bestyrelse.  

3. Malerprojektet er afsluttet og de sidste fakturer betalt. Malermesteren har trukket sig 

tilbud om indendørs maling pga. stigende priser. Ingen andelshavere har ikke benyttet 

sig af dette tilbud. Punktet tages ikke op på bestyrelsesmøder fremadrettet. 

 

4. Hjertestartere er indkøbt. Der placeres en hjertestarter på skuret tilhørende 

Rørmosevej nr. 51, og den anden placeret på Rørmoseparkvej nr. 28. Henrik melder ud 

omkring instruktion i de nye hjertestartere.  

7: Boliger til salg  

1. Rørmose P. 36 er solgt, til overtagelse 15. nov. 2022. De nye andelshavere deltager på 

bestyrelsesmødet den 24/10. Nye andelshavere er fra vores Venteliste.  

8: Øvrige henvendelser  

1. Andelshavere i RPV nr. 40 har anmodet om Andelsbevis. Iht. til kontakt med ABF, er 

Andelsbeviserne ikke juridiske gældende. Salgsaftalen er eneste juridisk gældende 

dokument. Bestyrelsen har derfor vedtaget, at der ikke længere udstedet andelsbeviser. 

2. I forlængelse af ansøgning om nyt skur i Andelshavere RPV 30 er der sendt mail til 

andelshaveren om, at de kan bygge et skur på max 4m2, jf. tilladelse fra kommunen til 

orientering. 



3. Andelshaver i RPV 40 har mundtlig fået oplyst, at der skal fremsende tegning på deres 

skur, som er opført uden godkendelse fra bestyrelse. Bestyrelsen har intet modtaget 

endnu, så vi kontakter andelshaver med en påmindelse. 

4. Andelshavere i nr. 51 har fået en mail vedr. godkendelse af opførelse af træterrasse og 

havelåge iht. til beskrivelse som bestyrelsen har modtaget.  

 9: Oprettelse af arkiv til opbevaring af godkendelser. 

     1: Hvorledes gemmer vi de forskellige godkendelser/tilladelser som er udstedt til 

andelshaverne. Punktet udskydes til næste gang. 

10: Hjemmesiden. 

      1: Kan Peter få adgang til at redigere og ændre ting på hjemmesiden? 

2. Hvordan fortsættes hjemmesiden, når de nuværende licenser udløber? 

Dette punkt behandles på næste bestyrelsesmøde. 

 

10: Næste bestyrelsesmøderne  

• Mandag 24/10, Henrik, Rørmosevej 59  

• Mandag 21/11 Malthe, Rørmosevej 55  

• Mandag 12/12 Birgitte, Rørmosevej 39  

10: Evt.  

Gasudgifter – bestyrelsen har drøftet prisniveauet og erfaringer med energiselskaberne. 

Opmærkning af P-båse: Peter har præsenteret tilbud på markering af p-båse. Bestyrelsen 

tager punktet op igen til foråret. 

 

Malthe, 29.9.2022 

 


