
Referat bestyrelsesmøde 

Man. 21.11.2022 kl. 18.30 – 21.00 hos Henrik (59) 

Afbud: Anders  

Dagsorden: 

1. Valg af referent: Henrik valgt.  

2: Dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

3: Nyt fra formanden  

Valuar er i gang og fået de relevante dokumenter.  

Gas-fyrs manual er sendt til andelshaverne på Facebook. 

Der har været 8 andelshavere-udkald til vores gasfyr, de fleste i 2021 og nogle 

har haft flere besøg. Det er ikke tydeligt i rapporterne hvad det skyldes. Nogle har 

haft problemer med regulering af gulvvarmen, vand på kedlen og printerplade.  

 Vi har haft en glasforsikringsskade, som er løst. 

4: Nyt fra beboere  

 Intet nyt 

5: Økonomi  

Handelsbanken har fremsendt dokument, der skal underskrives. Anders er 

tovholder på dette.  

 

6. Gennemgang af Vedligeholdelse plan. 

 Der skal udsendes plan over, hvilke arbejdsopgaver vedr. vedligehold, som de 

 enkelte andelshavere er ansvarlige for. Peter ligger denne på Facebook.  

 Følgende skal tjekkes til foråret: Fuger ved vinduer, døre, sålbænkene, visuel 

 gennemgang af tag for skader – og få en vurdering af, hvordan tagene 

 vedligeholdes i forhold til belægninger på tag, visuel gennemgang af 

 fundament og murværk generelt. Serviceaftale på fyr skal indsættes i den store 

 vedligeholdelsesplan. Service på Nilan anlæg skal bestilles i foråret 2023 – i den 

 forbindelse skal vurderes anlæggenes levetid, som skal bruges til budgetlægning. 

 Annette opdaterer vedligeholdelsesplan. Malthe bestiller murer og Nilan-

 anlæggene.    

 



 

  

7: Nyt fra udvalg: 

 Annette orienterede om, hvilke aktiviteter der er gang i hos OG. Referatet ligger 

 på OG’s hjemmeside. 

 Bestyrelsen skal i samarbejde med SBF stille et forslag om, at OG overtager 

 hjertestarterne som et aktiv, herunder finansiering af driften. Punktet drøftes på 

 bestyrelsesmøde i januar  2023. 

8: Boliger til salg  

 Ingen boliger til salg.  

Rørmose Parkvej 36, er overtaget 15. nov. Køber er utilfreds med gulvet på 1. 

sal. pga. støj. Malthe og Anders har besøgt køber. Sagen skal dog klares mellem 

køber og sælger.  

Der skal kigges på vedtægter. Andelsbevis, præcisering af hvordan salg skal 

foregå. Udvalget består af: Henrik og Annette. 

Salgsmanualen skal redigeres. Udvalget består af: Malthe, Betina og Birgitte 

9: Øvrige henvendelser  

10: Redigering af hjemmesiden. 

1. Nyt om hjemmesiden. Anders er i gang. På næste bestyrelsesmøde skal der et punkt 

på, hvor bestyrelsen evaluerer hjemmesidens nuværende indhold og udseende.  

11: Dropbox: 

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

10.stk. 1. Anders laver et udkast på både blanket og mappestruktur. På næste 

bestyrelsesmøde gennemgås Dropbox for den øvrige bestyrelse, ca. 30 min.  

12: Evt.   

Der skal laves en arbejdsdag i løbet af foråret: Maling, beskæring af træer og rensning af 

ukrudt, feje ved affaldsstationer, male fællesskur. Hvordan fordeler vi arbejdsopgaver ud? Kan 

vi tage et gebyr ved manglende deltagelse? Anders tager denne. Flere opgaver er velkomne.  

Kommende bestyrelsesmøder: 

9. januar Annette ( 26) 

6. februar Anders (28) 

6 marts Betina (49) 



17. april Peter(41) 

30. april – generalforsamling (plænen) 

 

13: Næste bestyrelsesmøde.  

• Mandag 12/12 Birgitte, Rørmosevej 39  

• Der skal et punkt på næste bestyrelsesmøde med input til OG.  

 

 

Malthe, 20.11.2022 

 

 


