
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 28. februar 2022 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

Jim Schultz (Bimmer), Per Hansen, Pia Johansson, Birthe Christensen, Camille Søgaard og Morten 

Frausig. 

 

Afbud: 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Tilbud på parkeringsplads mellem blok 2-3. ca. 200.000. Med græsareal. 

- Der bliver lavet fortov langs med muren ved blok 3 oppe ved legepladsen, så 

man kan komme tørskoet rundt om bygningen. 

- Vestforbrænding kommer og graver op langs med vejen, da det de lavede i 

første omgang ikke var rigtigt. Det forventes at tage et par uger og vil foregå 

til foråret. 

- Elektrikeren skal dele grupperne i alle blokke op, så udelyset kommer i en 

gruppe for sig selv. Der har været problemer med at strømmen går til 

opgangene og brikkerne til dørene. 

- Elektrikeren har skifter lamper udenfor, da det er nogle, der ikke virker så 

godt. 

- Har købt abonnement på skadedyrsbekæmpelse.  

- Vil købe en ultralydsskræmmer til flagermus.   

- Pris på at få malet opgangsgulvene.  

- Maleren maler i blok 1 ved hoved tavlen og i opgang 40, da der var noget puds 

som faldt ned i opgangen. 

- Tømreren er færdig ved carportene mellem blok 3-4. 

2. Næstformand 

3. Kassereren 
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- Generalforsamlingen bliver den 19/4 kl. 18.30. Samme sted som de andre år. 

- Der skal måske laves nogle regler for hvad skal laves, når lejligheder sælges. 

Der bliver i øjeblikket solgt mange lejligheder, med mange fejl. 

4. Sekretæren 

- Har fået tilskud på el-ladestandere. Vores etableringsomkostninger er meget 

dyrere i forhold til andre som har søgt. Vi kan få 150.000 i tilskud. 

Gravearbejdet koster 2 mio for 74 standere. 

5. Bestyrelsesmedlem 

6. Suppleanter 

3. Generalforsamling 

- Generalforsamling den 19/4 -2022 kl. 18.30 hos Scandic. 

- Der er forskellige forslag til generalforsamlingen. F.eks. el-ladestandere,  

4. e-mail 

5. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 15. marts 2022, kl. 18.30. 

 

        ______________________________        ____________________________________ 

        Jim Schultz (formand)            Camille Søgaard (næstformand)     

 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 

   

        ____________________________ 

        Birthe Christensen (bestyrelsesmedlem) 


