
HELDAGS BESTYRELSESMØDE 18/11-2017 
 
Dagsorden: 

1. Gensidige forventninger til bestyrelsesarbejde og samarbejde, herunder 
a. Konstituering og overdragelse af opgaver fra tidligere bestyrelse 

Bestyrelsen er konstitueret med faste opgaver. Kasserer mangler stadig adgang til 
e-boks. Tidligere kasserer-opgaver vælger vi at uddelegere: 

- Ejendomsskemaer og indhentning af lejekontrakter videregår til formanden. 
To gange årligt sendes mail ud til ejerne, for at ajourføre med nye lejere. 

- Medlemskartoteket videregår til sekretæren. Formanden videresender 
informationer som sekretæren indsætter i medlemskartoteket.  

b. Bestyrelsesmøder 
En gang i måneden, eller efter behov. Næste møde aftales på hvert møde. 
Formanden udsender dagsorden 7 dage forinden mødet. Formanden planlægger 
møder for det næste halve år, som udgangspunkt hver anden tirsdag i måneden. 
Forplejning går på turnus, og der bliver lavet en lille bakke med kaffe-pulver, the og 
div. der kan stå i el-tavle rummet.  

c. Dokumenter på drev 
For at have bedre styr på hvem der redigerer hvad, har vi tilgang med egen mail.  

d. Mailkorrespondance  
i. Mailpraksis 

Fremadrettet vil formanden og kasseren være de eneste der tilgår bestyrelsesmailen 
på fast basis. Hvis der er opgaver/mails der skal varetages af den driftsansvarlige 
eller sekretæren indskrives de i trello, hvor alle har tilgang og kan se igangværende 
og fremtidige opgaver.  
 

2. Forretningsorden 
a. Drøftelse af revideret udgave 
b. Endelig udformning af forretningsorden 

 
3. Bestyrelsens opgaver og ansvarsområder  

a. Opgavestyring mellem bestyrelsesmedlemmer 
Henvises til trello. 

b. Regnskab og budget - punkt for sig (4) 
c. Vedligeholdelsesplan 

Ansvaret for vedligeholdelsesplan ligger fordelt mellem formand, kasserer og 
driftsansvarlig.  

d. Driftsopgaver 
Opgaverne er beskrevet i internt dokument med ansvarsområder. 

e. Forsikring 
Det er bestyrelsens ansvar at der er dækkende forsikringer for ejerforeningen. Der 
skal tegnes nye forsikringer pr. 1/1-2018. 

f. Henvendelse fra beboere 
Henviser til ovenstående. 

g. Information til beboere, hjemmeside 
Opgaverne er beskrevet i internt dokument med ansvarsområder. 



h. Lejekontrakter 
Henviser til ovenstående. 

i. Salg af lejligheder 
Henviser til ovenstående. 
 

4. Økonomi v. Jacob 
a. Beskrivelse af regnskabspraksis 
b. Løbende orientering om økonomi - hvordan gør vi dette bedst? 
c. Udlæg fra bestyrelsesmedlemmer 
d. Status på økonomi - hvad har vi at gøre med til drift og vedligehold  

Ang. uregelmæssige indbetalinger tages dette op på næste bestyrelsesmøde.  
 

5. Status på aktuelle opgaver 
a. Nye vaskemaskiner 

Alt er klart, vi mangler bare at Fibia opsætter internetforbindelse.  
b. Nøgler 

Alle medlemmer af bestyrelsen skal have et sæt nøgler, således vi ikke er afhængig 
af at én person er til stede i ejerforeningen. Driftsansvarlig får kopieret sæt til alle. 

c. Kælderrum 
Bestyrelsen gennemgår rummene i kælderen, for at vurdere hvilke rum der skal  
bruges til hvad og hvem der skal have adgang. 

d. Vand i kælder 
Sekretæren tager kontakt til gartneren, der vil grave ned til drænet som derefter  
kan renses. 

e. Belysning 
Driftsansvarlig vil se om vi kan forbedre lamper for enden af blokken ved stien  
(mod opgang 16), så lyser kraftigere.  

 
6. Årshjul 2018 - både opgaver der skal løses og opgaver vi gerne vil have løst 

a. Kloakrensning 
Driftsansvarlig bestiller til December. 

b. Affaldssortering 
Vi har ikke fået klager, så derfor formoder vi, at det fungerer fint.  

c. Arbejdsdag 
Henviser til husorden og beboerhåndbog. 

d. Nye hoveddøre 
I henhold til vedtægterne skal nye døre udseendes mæssigt ligne de nuværende.  
Driftsansvarlig indhenter tilbud fra tømreren.  

e. Dørlåse/nye nøgler  
Driftsansvarlig skifter dørkoder. Sekretær udsender mail og opsætter seddel i  
opgangene.  

f. Isolering af loft i fællesrum 
Afvist for nuværende. 

g. Sommerfest 
Bestyrelsen støtter op om initiativer som sommerfest, festudvalget kan søge 
økonomisk støtte til festlige tiltag. 



h. Eftersyn af taget 
Det er vurderet af tagmand, at taget ikke skal vedligeholdes yderligere de næste 8-10 
år.  

i. Forbrugsopgørelser  
Bestyrelsen er i mål med restancer, der er kun få medlemmer af ejerforeningen der  
har små tilgodehavender. Forbrugsopgørelserne har været unødvendigt lang tid  
undervejs, hvilket der nu tages hånd om. 

j. Generalforsamling  
Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen flyttes til slutningen af regnskabsåret, 
hvis vedtægterne tillader det. 

k. Møde med bank om foreningens økonomi  
Formanden planlægger et møde med banken i det nye år, om investering i 
Grundfond. 
 

 
7. Vedligeholdelsesplan - vi tager udgangspunkt i Cowi’s rapport  

Bestyrelsen forholder sig til vedligeholdelsesplanen tættere på generalforsamling.  
Sættes op på næstekommende bestyrelsesmøder. 

8. Fællesudvalg 
a. Renovering af facader 
b. Elevatorer  
c. Renovering af vej 

Fællesudvalg tilføjes til de næste bestyrelsesmøder. 
  

9. Hjemmeside 
 

10. Evt  


