
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 30. august 2018 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Jim Schultz (Bimmer), Ulrich A. Mortensen og Maria Hansen.  
 

Afbud: 

Jan M. Bundgaard, Silvia Petersen og Per Hansen 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

2. Næstformand 

3. Kassereren 

- Formanden har været i retten vedr. sagen med Grøn Pleje og hegnet ind til 

Sognegården. Der blev afsagt dom, at Grøn Pleje skal betale for at hegnet op 

i en højde af ca. 2 meter. Der skal en syn og skønsmand på som kan fortælle 

hvad det koster at udbedre hegnet. 

- EVT er færdig med indregulering af varme. Der er holdt afleveringsmøde, hvor 

det blev aftalt at der kommer en mand ud og skifter en termostat samt isolere 

et rør som mangler. 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

6. Suppleanter 

3. Facadeisolering / Bimmer 

- Har haft møde med ingeniøren. Det var i første omgang besluttet at der skulle være 

plader i bunden for at skåne hjørnerne så de ikke bliver ødelagt. Ingeniøren mener 

ikke dette er den bedste løsning, derfor kommer der ikke plader men puds i stedet. 

Der mangler at blive indhentet to tilbud på opgaven. Bedet op mod banen ved blok 

3 bliver lavet mindre, så man efter facadeisoleringen stadig kan komme forbi. De 

nuværende sten genbruges 
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4. Altanproblem / Bimmer 

- Tager fat i blikkenslageren som skal komme med et tilbud på at lave resten af 

altanerne. 

5. Fortov ved blok 3 / Maria 

- Der er blevet indhentet 1 tilbud på at få lavet et fortov langs blok 3. Afventer anden 

tilbud. 

6. Eventuelt 

- En beboer har brokket sig at der holder håndværkerbiler efter kl. 16 og i weekenden 

foran altanerne ved blok 3. Der er ikke tilladt at holder der efter kl. 16, men der står 

ikke noget om weekender i husorden. Det bliver tilføjet når husorden opdateres. 

- I den store tørrekælder i blok 3 bliver tøjet ikke tørt, da der ikke er nok udluftning. 

Der skal sættes endnu en ventilator i den modsatte ende af rummet. 

- Jan har haft besøg af en mand fra Daloc som sælger sikkerhedsdøre. Nogle 

andelsbeboere gerne vil have skiftet døren til lejligheden ud med en sikkerhedsdør. 

Det er blevet besluttet, at det ikke skal være et projekt foreningen står for, men at 

beboerne må betale hvis man vil have en sikkerhedsdør. 

- Der er blevet konstateret væggelus i blok 4. Skadedyrsbekæmper har været og 

sprøjte og de kommer igen, da det skal ske over flere omgange. 

- Bestyrelsesmedlem Ulrich rejser nogle måneder til udlandet. I den periode overtager 

suppleant Silvia, bestyrelsesposten. 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. september 2018, kl. 18.30. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

        Jan M. Bundgaard (formand)            Ulrich A. Mortensen (næstformand)     
 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Maria Hansen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Jim Schultz (bestyrelsesmedlem) 


