
Referat - Bestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag den 20. juni 2022, kl. 19.00-20.00  

Sted: Boligkontoret 

Deltagere: Thorkild, Martin, Rikke og Mads 

Samt: Line (driftsleder) 

Afbud: Denis 

Fraværende:  

Dagsorden  

1. Status på ekstraordinær generalforsamling 
 

2. Status på altan-projektet 
 

3. Status på vedligehold 
o Reparation i porte 
o Nye ventilationsmaskiner 
o Nyt tagpap i Vest 
o Varmecentral, rørledninger (vand) og ventiler 

 
4. Boligkontoret v./Line 

o Status på vicevært-funktionen, Morten 
o Status og løbende sager 
o Sommerferie  

 
5. Beboerhenvendelser 

o Opfølgning på aktuelle sager 
 

6. Eventuelt 
o Bestyrelsen går på sommerferie. Næste møde er den 4. august. 

 
 

Ad. 1 Status på ekstraordinær generalforsamling 

Tina har udarbejdet udkast til indkaldelsen. Vi færdiggør forslagsmaterialet efter sommerferien og gør klar til 
at sende indkaldelsen ud efter vores møde den 4. august. Der er lagt en ny dato: I stedet for den 1/9 – XGF 
afholdes tirsdag den 6. september 2022. 

Ad. 2 Status på altan-projektet 

René har beregnet den månedlige ydelse per altan efter vi har indhentet tilbud. Grundet de nye renter er 
prisen for altanejerne højere end ved tidligere runder. Der pågår lige nu et arbejde med at indhente 
godkendelse fra hver enkelt andelshaver inden et samlet tilbud kan godkendes. 
 
Vi opfordrer altan-udvalget til hurtig stillingtagen, så yderligere prisstigning undgås. 



Ad. 3 Status på vedligehold 

3.1 Reparation i porte: 

Opstart lidt forsinket. Vi forventer dog opstart i indeværende uge.  

3.2 Udskiftning af 45 ventilationsmaskiner: 

Afventer rådgiveraftale som forventes snarligt. 

3.3 Ny tagpap i Vest: 

Vi har d.d. modtaget udspil til rådgiveraftale, som vi har sendt til gennemsyn hos vores bygherrerådgiver.  

3.4 Varmecentral, vandrørledninger og reguleringsventiler: 

Afventer rådgiveraftale som forventes snarligt. 
 

Ad. 4 Boligkontoret v. Line 

4.1 Status på vicevært-funktion: 

Vores vurdering er, at Morten fungerer godt i funktionen og han trives rigtig godt med jobbet. Han opleves 
glad, udviser stort personligt engagement, og på den måde er foreningen repræsenteret på eksemplarisk 
vis i gaden. Der holdes generelt en god tone og jobbet suppleres med et socialt sindelag, hvilket vi 
værdsætter. 
 
Vi arrangerer ’pizza med personalet’ fredag den 12. august kl. 14. 

4.2 Status og løbende sager: 

Beboer har forespurgt om muligheden for handicapparkering samt opsætning af ekstra gelænder i 
opgangen grundet opstået handicap. Sagen håndteres i udgangspunktet af kommunen, men vi bakker op 
om disse hensyn. 

4.3 Sommerferie: 

Line holder ferie fra den 6. juli til den 31. juni. 
Morten holder ferie i uge 28, hvor Søren er afløser, og igen i august. 
 

Ad. 5 Eventuelt 

Husk den store gadefest afholdes i år lørdag den 27. august – igen i år starter vi med fælles morgen-
langbord. Eftermiddagen byder som vanligt på loppeboder og børneprogram. Derudover gøres scenen klar 
til et flot line-up af bands og musikere. 
 
Bestyrelsen går på sommerferie. Næste møde er den 4. august. 
 
 
 
Thorkild 
26. juni 2022 


