
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 25. juni 2019 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Jan M. Bundgaard, Jim Schultz (Bimmer), Helle Sindahl, Per Hansen og Pia Johansson. 

 

Afbud: 

Ulrich A. Mortensen og Camille Søgaard 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Viceværten holder fri den 28/6.  

- Der er blevet sat en tidstyret ventilation op i blok 4, hvis det fungere sættes 

det også op i de andre blokke. 

- Viceværten har købt noget nyt arbejdstøj. 

- Vinduesglassene som var gået i stykker i opgang 12 er blevet skiftet.  

 

2. Næstformand 

- Kloakken ved blok 1 er tit stoppet. Morten ringer til kloakselskabet i efteråret 

og får den renset. 

- Lofterne i de gamle skralderum skal males så isoleringen ikke drysser ned. 

 

3. Kassereren 

- Skrevet til kommunen og bedt dem komme og klippe bedet til kanalstien samt 

trappen ned til kanalstien. Kommunen har ikke tid i øjeblikket, da alt gror i 

øjeblikket, men at vi er på listen. 

- Hegnet ved blok 4 imod sognegården er der begyndt at komme ukrudt ind. 

Morten tager fat i gartneren for at høre om han ikke kan fjerne det. 

 

4. Sekretæren 
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5. Bestyrelsesmedlem 

- Der er kommet nyt gyngestativ og gynger. Sæderne på vippen er blevet 

skiftet. Der mangler at blive skiftes sand og så skal der laves et legetilsyn. 

- Der har været afholdt 80 års fødselsdag med telt, hoppeborg og pattegris. 

- Helle flytter fra Toftevang i midten af juli. Camille indtræder i bestyrelsen. 

 

6. Suppleanter 

 

3. Rensning af aftrækningskanaler 

- Skorstensfejeren har givet tilbud på at rense aftrækskanalerne. Det koster 550,00 pr. 

lejlighed og 500,00 pr hætte. Der vil blive informeret mere når tiden nærmere sig for 

projektet, da skorstensfejeren skal ind i hver lejlighed og der skal være plads ved 

aftrækskanalerne. 

4. Kloak 

- Den rådgivende ingeniør kommer torsdag og går en tur med bestyrelsen for at se på 

om der skal laves flere afløb og i det hele taget gennemgå kloakprojektet. 

- Derefter skal rådgiveren får 3 tilbud fra eksterne leverandører. 

5. E-mail 

- Frikirken har fået lov til af kommunen og lave en større indkørsel. Er i dialog med 

frikirken om projektet. 

6. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13. august 2019, kl. 18.00. 

 

        ______________________________        ____________________________________ 

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

 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 

   

        ____________________________ 

        Helle Sindahl (bestyrelsesmedlem) 


