
Dagsorden	  	  
	  
Dato:	  25	  juni	  2014	  
Deltagere:	  Søren	  B	  Nielsen,	  Jesper	  Thrane,	  Kristoffer	  Kreinøe	  
Afbud:	  Jørgen	  Olsen,	  Lone	  Christoffersen,	  Nicolas	  Tapia	  
	  

1. Oprydning,	  systematisering	  og	  arkivering	  af	  mail	  i	  vores	  mailsystem	  v/	  søren	  
Søren	  er	  igang	  med	  opgaven	  
	  

2. Registrering	  af	  garager,	  p-‐pladser	  m.m.	  v/	  Søren	  
Søren	  henter	  filen	  hos	  Berit.	  Viceværten	  har	  den	  totale	  oversigt.	  
	  

3. Differentieret	  TV	  Løsning	  v/	  Nicolas	  
Nicolas	  går	  videre	  med	  Waoo	  og	  lægger	  op	  til	  at	  brevstemme	  
	  

4. Andele	  til	  salg	  på	  AB	  Toftevang	  
Det	  droppes	  på	  hjemmesiden	  grundet	  arbejdet	  i	  at	  opdatere	  det	  
	  

5. Bestyrelses	  Opgaver	  /	  Aktivitetsoversigt	  
Vi	  beholder	  Asana	  og	  uddelegerer	  opgaver	  ved	  næste	  møde	  når	  alle	  er	  her	  +	  
suppleanterne	  
	  

6. Tage	  på	  carporte	  /	  Grønne	  tage	  
Jesper	  har	  modtaget	  et	  bud	  på	  grønne	  tage.	  Han	  går	  videre	  med	  grønne	  tage	  og	  alm	  
tage	  på	  carporte.	  
	  

7. Varmemester	  ferie	  
Jesper	  H	  har	  selv	  styr	  på	  sin	  ferie	  og	  finder	  en	  vikar	  
Jesper	  T	  fortæller	  at	  han	  skal	  underrette	  via	  mail	  med	  ferie.	  	  
Jesper	  T	  undersøger	  om	  han	  stadig	  har	  en	  mobil.	  Og	  om	  	  nummeret	  på	  hjemmeside	  
er	  rigtigt	  
	  

8. Vedligeholdelsesplanen	  
Jesper	  laver	  status	  oversigt	  
	  

9. Hvilke	  kriterier	  vi	  godkender	  lejere	  
Svar	  fra	  Erik:	  Grundlaget	  for	  godkendelse	  af	  personer	  er	  som	  udgangspunkt,	  at	  man	  
ikke	  har	  noget	  at	  indvende.	  Har	  man	  ikke	  det	  kan	  man	  ikke	  tillade	  sig	  at	  sige	  nej.	  
Man	  skal	  altså	  finde	  et	  grundlag	  at	  sige	  nej	  på.	  Den	  der	  lejer	  ud	  hænger	  jo	  på	  alle	  
problemerne,	  så	  andelsforeningen	  bør	  ikke	  være	  særlig	  bekymret.	  Men	  forholdet	  
skal	  selvfølgelig	  være	  godkendt	  i	  forhold	  til	  vedtægten.	  
	  

10. Fremleje	  af	  Toftevang	  nr.	  16,	  st.tv	  



Vi	  godkender	  Eriks	  forslag:	  Jeg	  vil	  foreslå,	  at	  der	  udfærdiges	  en	  lejekontrakt	  på	  lejen	  
(og	  varme	  og	  tv),	  og	  så	  må	  han	  selv	  om	  at	  opkræve	  for	  møbler.	  Så	  er	  der	  ingen	  
problemer	  for	  AB.	  
	  

11. Husdyr	  
Kristofffer	  skriver	  til	  andelshaveren	  der	  spurgte	  på	  området	  at	  :	  Han	  skal	  forligge	  
hviket	  dyr	  det	  er,	  og	  så	  vil	  bestyrelsen	  tage	  stilling	  til	  det	  konkrete	  tilfælde	  
	  


