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Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Kristoffer Kreinøe, Helle Sindahl, Pia Johansson, Jim Shultz, Siliva Petersen og 

Ulrich A. Mortensen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkommen til Morten Strøm 

- Byde Morten velkommen samt tale om arbejdsopgaver. Blandt andet skal buske og 

bede ordnes.  

3. Andelshaver 42 st. th. 

- Frontpladen er revnet indvendigt. Der vil blive spartlet og malet. 

4. Orientering 

1. Formand 

- Gadespejl til svinget er bestilt, men ikke kommet endnu. Bliver sat op når det 

kommer. 

- Der har været samtaler med nye snerydningsfirmaer. Firmaerne er måske ved at 

fusionere, så afventer hvad der sker.  

- Der er blevet lavet nyt energisyn, da vores energimærke er udløbet den 5. 

august. Vi afventer den færdige energirapport. 

- Proline har lavet 3 ½ ud af de 4 opgange, som de skal lave i år. Har ikke hørt fra 

dem efter sommerferien. Jan tager kontakt, så resten kan blive lavet. 

2. Næstformand 

3. Kassereren 

- Vicevært er tilmeldt 2 kurser i løbet af september. Der kommer vikar i de 

uger viceværten er væk. 

- Der bliver holdt et afsluttende møde med PNP-Byg vedrørende reparation af 

græsplænerne i uge 34. 
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- EVT- udskiftning af ventiler og indregulering af varme. Starter omkring 1. 

september og tager to uger pr. blok. Nærmere information kommer i 

opgangene og postkasser. 

- Da vandet i Toftevang er meget hårdt, har vi fået et tilbud på et 

blødtvandsanlæg til koldt vand. Dette skal dog undersøges lidt nærmere.  

- Permanente gæstekort bliver bestilt snarest. 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

6. Suppleanter 

5. Altan-vandproblem /Bimmer 

- Der er flere problemer. Der kommer vand ind under vindueslisterne. 

Metalsamlingerne udendørs er utæt. 

Løsning er fundet. Dette har topprioritet. 

6. Arbejdsweekend /Helle 

- Arbejdsweekenden bliver 10.-11. september  

- Følgende skal laves: Skralderrum skal rengøres. Skur mellem blok 1 – 2 skal males. 

Maling af containerplads efter graffiti. Opsætning af parkeringsskilte. 

7. Skralderum 

- Når skralderummene er ordnet, skal de udlejes. Rummene kommer til at koste 

500,00 kr. pr. måned. Der er lys, men der må ikke laves om på elinstallationen. Der 

er en vandhane, som viceværten skal kunne komme til. 

8. Eventuelt 

- Til referat kan oplyses at der er ledige skure. 

- Der er afhold møde med nogle personer fra Sognegården, da hegnet mellem 

Toftevang og Sognegården er i dårlig stand, så der skal laves et nyt. Der bliver 

indhentet tilbud om et nyt hegn. 

 


