
Vejlby den 11. februar 2019  
 
Bestyrelsesmøde 1/19.  
 
Emner: 
1.  Ejendommens vedligeholdelsesplan 
2.  Gebyr vedr. udarbejdelse af mæglerskema. 
3.  Fjernaflæsning af varme/el. 
4.  Opslagstavler i opgangene 
5.  Gennemgang af hjemmeside 
6.  Ovenlys opgangen 
7.  Årlig godtgørelse tilbestyrelsen 
8.  Generalforsamling 2019 
9.  Orientering vedr. elevatorer 
10. Orientering fra FU 
11. Møde med udlejere 
12. Orientering vedr. parkering 
 
Evnt. vedtægtsændringer: 
 
1a. Husdyr 
2a. E-mail på lejere 
3a. Lejekontrakter ved udlejning 
4a. Oplysningspligt ved udlejning 
5a. Årligt eftersyn af altaner 
6a. Renovering/ændring/vedligeholdelse af lejligheder 
7a. Sikkerhedsstillelse  
 
ad.1.  Kører gennem FU -forventet ny plan i 2021 
ad.2.  Gebyr hæves til 1000 kr.  
ad.3.  Tages op på generalforsamling 2019 
ad.4.  Udføres ved næste opgangsmaling 
ad.5.  Kristian og Viggo gennemgår for evnt. mangler 
ad.6.  VT kontakter firmaet 
ad.7.  Bestyrelsesforslag tilgeneralforsamling Toni/Viggo 
ad.8.  Generalforsamling 8. april 2019 
ad.9.  VT orienterede om mulighederne for etablering af elevator. Evnt. 
på  
          ekstra ordinær generalforsamling 
ad.10. Orientering fra FU ( VT ). intet nyt vedr. evnt. renoveringsplaner 
           Oprydning i Beplantningen mod Vejlby Centervej 
           Erik Kold har fået ny 5 årig aftale til betydelig billigere pris  
ad.11. VT tager sig af den sag 



ad.12. I forbindelse med byggeriet på modsatte side af Skejby vej kan 
der 
           opstå p.problemer på Kantorparkens område. Der opsættes skilt 
med  
           ” Privat område- parkering forbudt ”. P.kontrol en muligheder 
ad.1a. Det foreslås, at der ikke må holdes hund i blok 1. Eksisterende 
hunde 
           er undtaget. 
ad.2a. Fremadrettet skal der være e.mail på lejere 
ad.3a. Fremadrettet skal udlejer sende kopi af lejekontrakt til foreningen 
ad.3a. Udlejer forpligtes til at give oplysninger om til og fraflytning 
ad.4a. Krav om årligt eftersyn af altaner. Bestyrelsen skal have skrivelse 
med 
           ejers underskrift 
ad.5a. Ved renovering/vedligeholdelse af lejlighederne er alle forpligtiget 
til  
           selv at fjerne evnt. effekter. Det er ikke storskrald. 
ad.6a. Forhøjelse af sikkerhedsgaranti. 
 
VT tager sig af forhold vedr. vedtægtsændringer. 
 
Ref. Viggo Tybring  
 
 
 


