
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 13. august 2019 

Bestyrelsesmøde 
Deltagere: 

Jim Schultz (Bimmer), Camille Søgaard, Ulrich A. Mortensen og Pia Johansson. 
 

Afbud: 

Jan M. Bundgaard og Per Hansen 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

2. Næstformand 

- Har haft møde med endegavls entreprenøren med hensyn til antigraffiti. Han 

vender tilbage om ca. 14 dage. 

- Har talt med Gelcom om at ordne altanerne. De vender tilbage i uge 37. 

3. Kassereren 

- Naturgasselskabet har været og fjerne de gamle gasrør i blok 2 og 3. Det var 

de rør som blev brugt inden vi fik fjernvarme. Viceværten har været i kontakt 

med naturgasselskabet da de ikke har taget begge skabe med og ikke fyldt 

hullerne ud som er kommet efter skabene er fjernet. 

- Er i kommunikation med kommunen vedr. de grønne arealer. De mangler 

stadig at beskære langs Toftevang ned mod kanalstien. 

- Det bliver afholdt loppemarked den 14. september mellem 10-14. Det 

kommer til at foregå på græsplænen mellem blok 2-3. 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Brandalarmen har været gået i blok 2, da nogen havde brændt noget på. Men 

ingen vidste hvor brandalarmen var.  Det skal gøres mere klart. Måske skal 

det påføres akutsedlen. 

6. Suppleanter 
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3. Kloak 

- Har haft møde med den rådgivende ingeniør. Gik en tur rundt i Toftevang og så på 

kloakoptegningerne og dæksler. Det tilbud vi fik i sin tid er ikke på en ny kloak, men 

en strømpeforing af den eksisterende kloak. Ingeniøren se på hvad det koster at få 

ny kloak og med de ønsker vi har. 

4. Arbejdsdagen 

- Vaske tag på skraldegården. 

- Rense tagrender på garagen. 

- Male kældergangene.  

- Støvsuge og vaske kældergangene 

5. E-mail 

- En beboer mener at hun har skægkræ. Forskellen på sølvfisk og skægkræ er meget 

lille. Vi mener ikke det er skægkræ, da den opholder sig i fugtige rum. 

- En beboer har spurgt til om det er foreningen som skal betale for få skiftet låsen i 

hoveddøren. Bestyrelsen mener ikke at det er foreningen som skal betale for det.  

6. Eventuelt 

- Der har været strømafbrydelse i vaskekælderen i blok 3. Det var den dag der var lyn 

og skybrud. Nogle dage senere gik strømmen i blok 2, hvorfor vides ikke. Må se om 

det sker igen. 
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 24. september 2019, kl. 18.00. 
 

        ______________________________        ____________________________________ 

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

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 
   

        ____________________________ 

        Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem) 


