
Refereat af bestyrelsesmøde 

Man. 12.12.2022 kl. 18.30 – 21.00 Malthe (55) 

Afbud: Birgitte (39) 

Dagsorden: 

1. Valg af referent Henrik blev valgt. 

2: Dagsorden  

• Godkendelse af dagsorden. 

3: Nyt fra formanden  

▪ Valuarrapporten ligger på drop-box.  

▪ Anders og Malthe har været i dialog med ny andelshaver vedr. 

tilsynsrapport. Bestyrelsen anser nu sagen som værende afsluttet.  

4: Nyt fra beboere  

• Intet nyt 

5: Økonomi  

Handelsbankens dokumenter er underskrevet af bestyrelsen. 

Anders redegjorde for foreningens økonomi. Herunder oplyste om, at 

Handelsbanken er blevet opkøbt af Jyske Bank. Foreningen overgår således til 

Jyske Bank på uændrede vilkår. Anders undersøger hvordan foreningen er stilles i 

forhold til grundskyld. 

6. Gennemgang af Vedligeholdelsesplan. 

• Vedligeholdelsesplan blev gennemgået på sidste møde og iht. referatet af 

21.11.22 er der udarbejdet en plan for opdatering, hvor der er sat 

ansvarlige personer på. Buller kontaktes for at få vedligeholdelsesplanen i 

word. Annette har ansvar for at komme med udkast til opdatering. 

7: Nyt fra udvalg: 

• Annette har ikke været til møde i OG siden sidst. Efter næste møde 

orienterer Annette om indhold på mødet.  

8: Boliger til salg  

• Ingen boliger til salg. 

9: Øvrige henvendelser  

• Ingen henvendelser 



10: Redigering af hjemmesiden. 

 

• Anders har opdateret hjemmesiden på ny platform. Yderligere rettelser 

tages løbende.  

11: Dropbox: 

• Anders orienterer om blanket: ”Ansøgning om ændringer i boligen ” iht. § 

10.stk. 1, Hvem tager sig af den opgave? 

• Anders gennemgår Dropbox. Der er sat 1/2 time af til det. Husk 

jeres PC. 

12:  

• Arbejdsdag i foråret, der er vedtaget arbejdsdag lørdag den 13. maj kl. 10.00 

– 14.00. Der skal beskæres træer, rensning af ukrudt, feje v/ affaldsstationer, 

male fællesskur. Bestyrelsen udarbejder en opgaveliste. Bestyrelsen undersøger 

muligheden for, at de andelshavere som ikke møder op til arbejdsdagen får 

tildelt en arbejdsopgave.  

 

12: Evt.   

13: Næste bestyrelsesmøder: Alle fra kl. 18.30 – 21.00 

• Mandag  9. jan. 2023    Annette, Rørmose Parkvej 26 

• Mandag  6 feb.2023      Anders, Rørmose Parkvej 28 

• Mandag  6. marts 2023 Bettina, Rørmosevej 49 

• Mandag 17. april 2023  Peter, Rørmosevej 41 

Generalforsamling lørdag 30. april (plænen ud for nr. 47) kl. 13.00 – 

16.00 

 

 

 

Malthe, 11.122. 2022 

 

 


