
Risskov 04.04.16 
Kantorparken 2-8 
8240 Risskov 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 06.04.16  kl. 18.30-20.30 i Hulen 
 
Tilstedeværende: Torben Sørensen, Viggo Tybring, Harry Olsen og Henrik von der 
Ahé. Revisor Lars Andersen deltog ved punkt 1. Afbud: Toni Hansen 

 
Dagsorden: 

 

1. Økonomi med en skriftlig status på økonomien - regnskab og budget: 
○ Revisor gennemgik årsregnskab og budget - dette uddybes til 

generalforsamlingen 
2. Godkendelse af referat: 

○ Godkendes af alle, mangler underskrift 
3. Generalforsamling 

○ Afholdes 28/4 kl 1900 
○ Viggo laver indkaldelse 
○ Torben laver dagsorden 
○ Torben vil udsende regnskabet til ejerne når det er underskrevet 

4. Ændringer i husordenen vedrørende larm/støj ved renovering: 
○ Der foreslåes at der under punktet støj i husordenen tilføjes “ved 

renoveringsopgaver med varighed over 1 arbejdsdag er følgende 
gældende: der må kun larmes i tidsrummet 8-17 mandag-fredag.” Dette 
godkendes af alle tilstedeværende. 

5. Indkommende diverse forslag fra beboer: 
○ Nye gardiner og lamper i Hulen. Dette vil bestyrelsen gå videre med. 
○ Vinduesvask i hulen. Vi beslutter at rengøringsfirmaet fremover vasker 

vinduer i både hulen og vaskekælderen 
○ Babygynge ved legepladsen samt en rampe op til fællesarealerne. Disse 

forslag tages videre til fællesudvalget af Torben 
6. Skrivelse fra beboere vedrørende ny beplantning gavl: 

○ Der er kommet en klage over genetableringen af beplantningen ved gavlen 
ved opgang 8. Det er fællesudvalget som har besluttet at beplante 
passagen pga flere klager over uvedkommende færdsel forbi gavlen. Det 
er ikke tænkt som en afspærring, men gartneren har spærret af for at give 
beplantningen fred. Med tiden vil der blive lavet en gennemgang samt 
ændring af højden på beplantningen således at der hverken blive skabt en 



lukket lomme eller en afspærring for beboernes adgang til have og 
terrasser. 

7. Diskussion vedrørende opdateringer af vedtægter: 
○ Der er i årets løb blevet gennemlæst vedtægter, både egne og andres, fordi 

bestyrelsen ønsker at vedtægterne bliver mere tidssvarende. Uddybes på 
generalforsamling. 

8. Skejbyvej 1-27 kort orientering: 
○ Der er intet nyt 

9. Emne til fællesudvalget til næste møde i fællesudvalget: 
○ Se punkt 5 
○ Skejbyvej 1-27 

10.Tag tjek og målere varmt vand: 
○ Tagtjek bliver udført fredag 8/4-16 af tagdækker 
○ Vandmålere: Der er hos VVS-firma bestilt et estimat på 

etableringsomkostninger til varmtvandsmålere som bliver fremlagt på 
generalforsamlingen 

11.Eventuelt: 
○ Aconto regnskab: Pga af gentagne fejl i elregnskabet tager vi kontakt til 

Techem for at de skal betale den ekstra regning til revisoren for at han 
skulle finde fejlen. Vi diskuterer hvordan vi skal håndtere det i fremtiden. 
Viggo vil undersøge andre leverandører og indhente tilbud. 

○ Repræsentant til NRGI: Vi har i bestyrelsen genvalgt vores repræsentant 
Eva Ryberg som var eneste kandidat. 

12.Aftale nyt møde: 
○ Bestyrelsen mødes en halv time før generalforsamlingen. Næste regulære 

møde indkaldes til af formanden i slutningen af maj. 


