
Dagsorden bestyrelsesmøde 

den 24.10.2022 kl. 18.30 – 21.00 hos Malthe (55) 

Afbud: Henrik 

OBS: Nye Andelshavere i RPV 36, har meldt afbud.  

Dagsorden: 

1. Valg af referent Malthe 

2: Dagsorden  

Godkendelse af dagsorden. 

3: Nyt fra formanden  

1.YouSee er kontaktet med hensyn om de kan give rabatordning. Den er ikke en 

interessant besparelse på kr. 40 pr andelshavere. Kablerne er spredt ud på flere 

forskellige boliger. 

2. Malthe kontakter Gastech med henblik på indstillingen af vores fyr 

Malthe kontakter Valuar 

4: Nyt fra beboere  

Når det holdes fester må man godt orientere beboerne på tværs i området. 

Legepladsen mell. AB1 -AB2 er ved at være færdig, der er 7 aktiviteter til de små. 

5: Økonomi  

1. Balancen for 3 kvartal, er fin, følger budgetter.   

6: Nyt fra udvalg  

1. Gartner har rengjort fælles fliser/gangareal i AB/Rørmosen2 i henhold til aftale 

med OG. Aftalt at det udføres 1 – til 2 gange om året. Til orientering 

 

2. Hjertestarterne er opsat følgende steder: Skuret på Rørmosevej 51 -og Rørmose 

Parkvej 28. Kasper har undervist andelshaverne i brug af hjertestarter, der afsat 

en dag mere d. 29.10.22. Henrik vil udarbejde en planche, der skal ligge i 

hjertestarteren med i instruks om hvordan man bruger hjertestarter. Til 

orientering. 

 

7: Boliger til salg  

 Ingen boliger til salg. 2 nye opskrevet på ventelisten 

8: Øvrige henvendelser  



1. Andelshaver i RPV 40 har fremsendt beskrivelse på deres opførte skur. Skuret er ikke 

godkendt af bestyrelsen. Skuret måler 4,8 x 2,0 = 9,6m2. Det overholder ikke 

gældende regler. Hvilken besked skal andelshaver have. Bestyrelsen kan ikke godkende 

det opførte skur på Rørmose Parkvej 40 iht. tilladelse fra komm.  

2. Der gives tilladelse iht. §7.stk. 1 at Røremosevej 55, kan drive erhverv da der ikke er 

tilgang af kunder bolig.  

 

9: Redigering af hjemmesiden. 

1: Anders flytter Hjemmesiden over i nyt format. Anders melder tilbage vedr. ang. 

fællesmøde hvor der laves review  om struktur og indhold.  

10:: Dropbox: 

1.Der skal udarbejdes en blanket: ”Ansøgning om ændringer i boligen iht. § 

10.stk. 1”  

12: Evt.   

Vedligeholdelsesplan gennemgået på næste bestyrelsesmøde 

13: Næste bestyrelsesmøderne   

• Mandag 21/11 Henrik Rørmosevej 59  

• Mandag 12/12 Birgitte, Rørmosevej 39  

 

 

Malthe, 24. 10.2022 

 


