
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 29. april 2019 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Helle Sindahl, Pia Johansson og Camille Søgaard 
 

Afbud: Jim Schultz (Bimmer), Per Hansen og Ulrich A. Mortensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

To bestyrelsesmedlemmer kunne ikke deltage på mødet, så resten af bestyrelsen valgte 

hvem som skulle have de forskellige poster. Bimmer blev foreløbigt valgt som næstformand. 

Per Hansen blev foreløbigt valgt som sekretær og Helle Sindahl blev valgt som 

bestyrelsesmedlem. 

 

3. Orientering 

1. Formand 

- Der er 1 garage ledig mellem blok 1-2. Men der er ikke nogen på ventelisten. 

- Der er stadig mange beboere som ikke binder knude på affaldsposer inden de 

ryger i affaldscontainerne. Det betyder at der kommer rotter og at 

containerne bliver ulækre og lugter. 

- Græsslåmaskinen skal til det årlige service, så den er klar til sommeren. 

2. Næstformand 

3. Kassereren 

- Der har været hærværk i blok 1. Politiet er involveret og har så vidt vides 

fanget personen som har gjort det. 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

6. Suppleanter 
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4. Evaluering af generalforsamlingen 

- Der var god ro og orden på generalforsamlingen, dog mødte der ikke så 

mange op som håbede. Vi var i alt 67 andelshavere, hvilket er ca. halvdelen. 

- Der skal gøres noget mere for at flere møder op, så man ikke behøver at 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget nogle ting. 

Måske vil det være en ide sætte en seddel op på opgangsdøren en uge inden, 

så andelshaverne bliver mindet om det hver gang man åbner døren. 

- Det skal være mere tydeligt hvad der skal ændres, måske kan man skrive det 

med rødt. 

- Dejligt at de ting der blev stillet forslag om også gik igennem. 

 

5. Kommende og igangværende sager 

- Der skal laves ny kloak. 

- Flere opgange skal lavet reeligning af faldstammen. 

- Bunkeren skal fjernes. 

- Fjernelse af skorstenen på blok 2. 

- Altanerne skal laves, da mange er utætte. 

- Garage/carporte der skal fugerne laves. 

- Ekstra cykelskur mellem blok 1-2 

- Undersøge om vi kan få et blødtvandsanlæg. 

 

6. Arbejdsdag / Pia 

- Samle 3 bænke til ende gavlene 

- Vaske legeplads og legetøj 

- Rense affaldsskure mellem blok 1-2 

- Oliere bordbænke sæt 
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7. E-mail 

- Der er et problem med den ene vaskemaskine i blok 1. Morten tager fat i 

Electrolux. 

- En beboer vil gerne renovere sit køkken. Det er ok, så længe det sker af 

autoriserede håndværkere. 

 

8. Eventuelt 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 28. maj 2019, kl. 18.00. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

        Jan M. Bundgaard (formand)            Jim Schultz (næstformand)     
 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Helle Sindahl (bestyrelsesmedlem) 


