
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 03. maj 2022 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

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

Jørgensen 

 

Afbud: 

Morten Frausig 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Viceværten er sat til at undersøge prisen på nye el-tørretumbler med 

varmepumpe. Samt undersøge om der er el nok.  

- Har talt med Falck om at give et tilbud på brandslukkere. Skal også tale med 

nogle tømrer om stiger til loftlem. 

- Skal have fat i en til diamantborer til at lave lufthuller i garagerne. 

- Kloakfolkene bliver forhåbentlig færdig før beregnet. 

2. Næstformand 

3. Kassereren 

4. Sekretæren 

5. Bestyrelsesmedlem 

- Der er forskel på de navne som står på postkassen/dørene og dem som bor 

der. 

Viceværten sættes på sagen. 

6. Suppleanter 

 

3. Evaluering af generalforsamling 

- Det gik fint. Det var dog en lang aften og der var mange forslag der skulle stemmes 

om.  
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- Der var en god tone til mødet. 

- Dog skal vi være mere opmærksom på at dem som har ordet står op og taler og 

bruger mikrofon 

 

4. Arbejdsdag 

- Der købes blomster/lyng til blomsterkasserne, som kan plantes på arbejdsdagen. 

- Rense ud i legetøjet på legepladsen og flytte borde og bænke ud. 

- Købe malerpensler til at olie bænkene.  

- Skraldegården skal males og taget spules 

- Ordne bedene langs med vejen 

 

5. Renovering af garager, carporter og skure 

- Lufthuller til garagerne, så der kommer mere luft ind 

- Ukrudtsdug til carpoterne så der ikke kommer condens 

- Stolperne ved carporterne skal undersøges af en smed 

- Trække nye ledninger af garagerne. 

- Murerarbejde indvendigt og udvendigt på garagerne 

 

6. e-mail 

- En andelshaver spørger om man må filse/pudse hvidt under vinduet på altanen, 

Det må man gerne, det skal dog gøres med noget specielt. 

Murstenene under sålbænken på altanen må kun tynd filtses hvide med indfarvet 

Skalcem 2000 der er åndbart indfarvet cement baseret cementpuds der er 

indfarvet med optisk hvid. Der er i sin tid blevet lavet 2 prøvealtaner der blev 

godkendt af den daværende samlede bestyrelse. Siden er der lavet 5-6 på samme 

måde. Dette da åndbarhed er vigtigt for murværket - og på pudsen er der 

væsentlig større åbenthed end på noget maler produkt, dog undtaget rene kalk 

produkter. 

 

7. Eventuelt 
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Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 31. maj 2022, kl. 18.30. 

 

        ______________________________        ____________________________________ 

        Jim Schultz (formand)             Camille Søgaard (næstformand)     

 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 

   

        ____________________________ 

        Birthe Christensen (bestyrelsesmedlem) 


