
Bestyrelsesmøde 24 april 2018  
 
Afbud Astrid, 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af sidste referat. 
3. Konstituering af den nye bestyrelse, planlægning af bestyrelsesmøder og forårsrundering.   

Der er bestyrelsesmøde hver 2. onsdag i hver måned – dog ikke i juli måned. 
Formand: Kate Hornbek 
Næstformand: Bente Nørgaard 

4. Viceværtrapporten 
Opfølgning: 

 Udskiftning af vandrør. Første etape starter efter sommerferien. 

 Festlokale. Der har været vandskade. Forventes rettet snarest, hvorefter nyt gulv vil blive lagt 
ud. 

 Evt. udendørs bordtennis. Da der ikke aktuel kan findes en plads med læ, skrinlægges ideen. 

 Vinduer 

 På grund af den nødvendige og prioriterede udgift til udskiftning af vandrør, bliver vi nødt 
til at sænke hastigheden på udskiftning af vinduer og køre efter en revurderet 
prioriteringsliste. Der gøres desuden opmærksom på at ejeren selv skal betale for glasset 
og den indvendige finish I forbindelse med udskiftningen. 

 

 Bestyrelsen vil derudover på det kraftigste opfordre ejere med økonomisk overskud til selv 
at betale for hele udskiftningen. Fremover vil ejere blive bedt om afgive bindende 
underskrift for ejerudgiften I forbindelse med vinduesudskiftningen. Den fortsatte udgift til 
udskiftning af vinduer vil desuden blive taget op på den næste generalforsamling. 

 
5. Gennemgang af indkomne mail. 
 
6. Økonomi 

Budgettet holder, men på grund af udskiftning af vandrør og andre større 
vedligeholdelsesopgaver, vil foreningens midler være begrænsede fremover. Ejere der gerne vil 
have foretaget udvendige småreperationer er velkomne til at henvende sig til viceværten, der 
blandt har maling på lager. Viceværten kan også vejlede og rådgive med hensyn til andre 
udvendige vedligeholdelsesopgaver. 

 
7. Maling af udvendig træværk/lister og betonmure. Maling til dette kan afhentes gratis hos 

viceværten. 
 
8. FESTLOKALE. HUSK VI HAR ET DEJLIGT FESTLOKALE TIL 40 PERSONER, EJERE OG DERES LEJERE KAN 

LEJE BILLIGT: 700 KR. + RENGØRING FOR FREDAG TIL SØNDAG og 150 KR FOR EN HVERDAG + 
RENGØRING. 



 
9. Eventuelt 
 


