
A/B TOFTEVANGS BESTYRELSESREFERAT 31. maj 2022 

Bestyrelsesmøde 

Deltagere: 

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

 

Afbud: 

Ib Jørgensen og Morten Frausig 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

1. Formand 

- Der er blevet stampet på de nye fliser ved blok 3, så de ligger mere lige. 

- Bumpene ved blok 3 skal forlænges, så de når næsten helt ud til kantstenen. 

Der er mange biler som kører udenom bumpene og dermed kører hurtigt.  

- Der skal købes et nyt skraldehus mellem blok 1-2 til bioaffald. Så vi er klar når 

vi skal til at sortere mere. 

- Mureren er næsten færdig med at pudse garagerne indvendigt. 

- Har været i kontakt med 2 diamantbor firmaer. De har været ude og kigge på 

at lave ventilationshuller i garagerne. 

- Der skal laves nyt strøm i garagerne, da der er stofledninger nu. 

- Viceværten holder sommerferie uge 31-32 

- Afventer tilbud fra vvs-firma vedr. koldtvandsrør udskiftning 

2. Næstformand 

- Der var vand i kælderen i blok 2. Det var er nedløbsrør som var utæt.  

3. Kassereren 

4. Sekretæren 

- Vil tage fat i elektrikeren og høre om der er nok strøm i blokkene. Eller om 

der skal graves ledninger inden der bliver lagt asfalt. 

5. Bestyrelsesmedlem 

6. Suppleanter 
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3. e-mail 

- Der er en som har tilmeldt sig cykelskurudvalget. 

- Der er kommet en mail fra Bekey med tilbud om at få det installeret. Skriver til dem 

med nogle uddybende spørgsmål om hvor lang tid aftalen gælder og hvis man vil 

opsige den, hvad er så konsekvensen. 

4. Eventuelt 

- Have udvalget var forbi og fortælle hvad man var blevet enige om på det første møde. 

Man vil koncentrere sig om græsplænen mellem blok 2-3. Man skal have møde med 

en landskabsarkitekt i næste uge. Vender retur når de har noget mere konkret.   

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 28. juni 2022, kl. 18.30. 

 

        ______________________________        ____________________________________ 

        Jim Schultz (formand)                       Camille Søgaard (næstformand)     

 

         _____________________________        __________________________________ 

         Pia Johansson (kasserer)           Per Hansen (sekretær) 

   

        ____________________________ 

        Birthe Christensen (bestyrelsesmedlem) 


