
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 25. maj 2021 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Jim Schultz (Bimmer), Ulrich A. Mortense, Per Hansen, Pia Johansson og Camille Søgaard. 

 

Afbud: 

Birthe Christensen og Jan M. Bundgaard.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

2. Næstformand 

3. Kassereren 

- Der er kommet nye vandslanger på alle vaskemaskiner, så det forhåbentlig 

ikke sker igen, at slangen ryger af. 

4. Sekretæren 

- Legepladsen bliver lavet i slutningen af juni. Ny sandkasse, to trampoliner og 

en petanquebane. Den ene vippe som står ude på græsplænen bliver flyttet 

ind på gruset. 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Bænkene er kommet og viceværten er ved at samle dem. Det er teaktræ og 

det er p3 personers bænke. 2 af de gamle bliver smidt ud og den sidste sættes 

op på legepladsen. 

6. Suppleanter 

 

3. Kloakrenovering 

- Havde byggemøde den 4. maj. De er næsten færdige med blok 2 og starter snart på 

blok 3, så tidsplanen holder. 
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- Da vi fik installeret fjernvarme har Vestforbrænding lavet en vandlomme, da de 

ændrede en regnvandsledning. Rådgiver tager kontakt til Vestforbrænding og taler 

med dem om det. 

- I uge 23- 32 skal Østkystens entreprenørfirma ind i beboernes kælderrum. Ca. 30 har 

kælderrum med faldstammer, men kun 3 har meldt tilbage at de har brug for en 

container. Kloakken skal renses, så den er klar til at blive strømpeforret. 

- Når kloakken skal renses skal alle beboer have noget tungt på deres toiletbræt og 

dækket deres afløb både i toilet og køkken, da der være opsprøjt. 

4. Affaldssortering 

- To firmaer har været og kigge på hvad der kan gøre med den skraldeplads der skal 

være ved cykelskuret ved blok 3. Der bliver nok tale om et gitterbur til 6 containere. 

Dette bliver dog først når der er lagt ny asfalt. 

- Skraldepladsen ved blok 4 skal flyttes til cykelskuret ved blok 3, da hældningen på 

bakken er for høj. 

- Måske sættes der endnu et hus op mellem blok 1-2, så der bliver mere plads til plast 

og pap. 

- For at mindske overfyldte pap og plastik containere, afhentes disse en gang om ugen 

i en prøve periode. 

5. e-mail 

- En beboer klager over at nogle lufter dyner og tøj ud af vinduerne eller ud over 

altanen. Dette er ikke lovligt iflg. Husorden. Det bliver der skrevet ud om i et 

nyhedsbrev. 

 

6. Eventuelt 

- Der bliver lavet el i de gamle skralderrum md at lejerne betaler .. kr for el. 

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. juni 2021, kl. 18.30. 
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        ______________________________        ____________________________________ 

        Jim Schultz (formand)                    Ulrich A. Mortensen (næstformand)     

 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 

   

        ____________________________ 

        Camille Søgaard (bestyrelsesmedlem) 


