
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 29. januar 2019 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

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

Afbud: 

Per Hansen 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Der har i weekenden ikke været strøm i blok 1. Det gik ud over kælderlyset, 

opgangslyset og dørtelefon. Elektrikeren kom i weekenden og fik lys på 

fællesarealerne. Fejlen er på strøm til et privat kælderrum. Strømmen bliver 

lavet i løbet af ugen, når man kan komme ind i kælderrummet. 

2. Næstformand 

-  

3. Kassereren 

-  

4. Sekretæren 

- Den gamle valuar er desværre afgået ved døden. Det har været lidt svært at 

finde en ny valuar. Det er dog lykkes og han kommer i næste uge. 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Bimmer har igen prøvet at få fat i firmaet som mener, at de kan reparere 

altanerne, men det ikke lykkes endnu. 

- Fæstningskanalprojektet, der vil fylde kanalstien med vand og lave 

vandbassin ved Storcentret er steget i 275 mio. til 955 mio. Projektet er derfor 

sat lidt i bero. 

6. Suppleanter 

3. Hegnet mod sognegården / Jan 
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- Vi har været i retten og fået medhold i at hegnet er for lavt. Grøn Pleje skal betale 

omkostningerne og en pose penge til forhøjning af hegnet. 

4. Forberedelse til generalforsamlingen 

- Der er bestilt lokale og Advodan er booket til den 10/4.  

- Indbydelsen og materiale skal sendes ud senest den 20/3 

5. E-mail 

-  

6. Eventuelt 

- En andelshaver har været i restance.  Vi har været over og tale med personen. 

Personen siger at pengene er blevet overført. Taler med Annette om pengene er gået 

ind. 

- Nogle dørtelefoner mangler lys. Der kan ikke fås flere reservedele, så der må tænkes 

i nye løsninger.  

- Der er fundet en død rotte i en carport. Viceværten sætter en seddel op i opgangene 

om hvordan man skal agere. 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26. februar 2019, kl. 18.00. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

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

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Silvia Petersen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Jim Schultz (bestyrelsesmedlem) 


