
Vejlby den 11. juni 2018. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2018.06.11

Tilstede:

Toni – Lone – Kristian – Viggo

Fraværende:

Trine – afbud

Käthe – afbud

Seneste ref. Godkendt.

Drøftelse af indkøb af ny tørrertombler og vaskemaskine.

Aftalt: Ingen vaskemaskine ( den ved centrifugen ) pt. Tørrertombler tages op igen efter sommerferien, da 
en ny vil give nogle gode besparelser vedr. strøm. Den skal ikke fremover have flere rep. 

Evnt. møde med udlejerne for drøftelse af forventede nye tiltag afvist.

Der indhentes tilbud på årligt tageftersyn således, at vi ikke pludselig står med alvorlige problemer. 
Opsparing vedr. tagrenovering er i god gænge.

Barnevognsrummene er næsten rengjorte ( mangler nr. 2 ). Trine laver skilte til opsætning i rummene.

Da der de seneste år er brugt flere penge til renholdelse/fjernelse af sne fra indgangspartierne, blev der på 
den afholdte generalforsamling meddelt, at den månedlige betaling vil stige.

Fremover betales der 85 kr. pr. mdr. pr. lejlighed. 

Viggo orienterede om drøftelser i FU vedr. en evnt. facaderenovering. Der er ikke taget beslutninger endnu 
og prisen kender ingen. En evnt. beslutning om tilslutning af forundersøgelse tages af bestyrelsen. 
Beslutning om evnt. renoverig tages på en ekstra ordinær generalforsamling, når priserne kendes.

Viggo orienterede desuden om mulighederne for elevatorer i ejendommen. Denne beslutning angår kun 
blok 1 og tages på en ekstra ordinær generalforsamling, når prisen kendes.

Bestyrelsen vil endevende foreningens husorden med henblik på opstramninger af regler m.m. Bl.a. vil 
bestyrelsen se på mulighederne for at kræve kopi af lejekontrakt fra udlejerne ( ordningen er i anden 
forening i Kantorparken ). Der vil endvidere blive indført et servicegebyr i forbindelse med bl.a. udlejning, 
da vi må erkende, at det er bestyrelsen og ikke udlejerne generelt, der tager hånd om de nye indflyttere. 
Det betyder, at der fremover vil være noget, der hedder: ” Noget for noget ”  til de der giver en hånd med 



til at holde foreningen kørende. Fremover vil de, der laver noget for foreningen, blive honoreret i form af 
noget godt til ganen. 

Ref.

Viggo Tybring 

  


