
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 28. maj 2019 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Per Hansen, Jim Schultz (Bimmer), Helle Sindahl og Camille Søgaard. 

Afbud: 

Ulrich A. Mortensen og Pia Johansson. 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Morten har haft en hjælper den sidste måneds tid, gratis for foreningen. 

- Der laves et forsøg på tidsstyret ventilering i kælderrum i blok 4 

2. Næstformand 

- Antigrafittig på isolering på nordgavlene. Er lavet om flere gange. Skal 

muligvis laves om igen. Bestyrelsen besigtiger.  

3. Kassereren 

- Ikke tilstede, Bestyrelsen skal gå en tur med Kim Harald, rådgiver (ingeniør), 

forventer først at kunne udføre projektet i år 2020. Bestyrelsen skal bl.a. 

beslutte om der skal flere riste på arealerne.  

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Der er kommet nyt gyngestativ op. Der blev fundet ud af at gammelt 

gyngestativ var råddent ved fundamentet.   

6. Suppleanter 

 

3. Hegnet mod Sognegården 

- Der skal indhentes priser på at forhøje hegnet ved carportene. 

 

4. E-mail 
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- Spørgsmål fra en beboer om at få dispensation til at få indekat. Emnet har lige være 

på generalforsamlingen, og blevet nedstemt. Bestyrelsen vil ikke give dispensation.  

 

5. Eventuelt 

- En beboer har været og fremlægge ønske om at der laves et loppemarked på 

Toftevangs arealer. Bestyrelsen taler med administrator om det er en mulighed. 

- Rense alle lejligheders aftrækskanaler, pris er modtaget, arbejdet fra 

skorstensfejeren skal beskrives mere detaljeret før bestyrelsen tager beslutning.  

- Gamle skralderum. Bestyrelsen har fået forespørgsel om eksterne personer skal 

kunne leje rummene. Der skal i næste nyhedsbrev gøres opmærksom på, at der er 

ledige rum. Bliver de stadig ikke udlejet, vil bestyrelsen tage beslutning om udlån til 

eksterne personer.  

 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. juni 2019, kl. 18.00. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

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

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Helle Sindahl (bestyrelsesmedlem) 


