
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 02. januar 2019 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Jim Schultz (Bimmer), Pia Johansson og Ulrich A. Mortensen 
 

Afbud: 

Silvia Petersen og Per Hansen 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Den 21. december 2018 var der syn/skøn vedr. Hegnet ved sognegården. 

Dette dokument skal bruges til retsmødet den 23. januar 2019. 

- Der manglede varme i blok 1 i december. Der blev skiftet en udeføler og 

elektronikunit.  

- Der har været et års gennemgang af opgangsdøre/kældervinduer. Der er ikke 

nogen bemærkninger, så garantien nedskrives til 2% af entreprisesummen. 

2. Næstformand 

 

3. Kassereren 

- Der skal være et telefonmøde med retten den 8. januar 2019 advokaterne 

imellem. Derefter bliver sandsynligvis syn/skøn på lejligheden, da der allerede 

er fundet en syn/skøn mand. 

- Hegnet til lagkagehuset er ikke helt færdigt. Det er forhåbentlig lavet færdig i 

uge 1 2019. 

- Vandet i blok 4 var ikke så varmt hen over julen. Det er nu ordnet. 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Der var ikke så varmt vand i blok 4 til nytår, det er nu blevet fikset.  
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- En beboer har brokket sig over at der kommer meget vand ned i altankassen. 

Der kigger Bimmer på at få ordnet. 

6. Suppleanter 

3. Facadeisolering / Bimmer 

- Der er tilbageholdt en sum penge da antigraffiti ikke er i orden. Det bliver der kigget 

på lige i det nye år. 

4. E-mail 

-  

5. Eventuelt 

- Måske skal man fjerne skorstenen i blok 2, da den ikke er i brug mere. 

- En beboer har brokket sig over at der igen holde varebiler ved altanerne ved blok 3. 

Bestyrelsen har ikke nogen gode ideer, til hvordan man kan få folk til at overholde 

husorden. Men overvejer da om der er en løsning. 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. januar 2019, kl. 18.00. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

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

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Silvia Petersen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Jim Schultz (bestyrelsesmedlem) 


