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Bestyrelsesmøde 5  

02.02. 2021, Kl. 18:30–21:30 via TEAMS 

Deltagere:  Helle Andersen, Jens Kjær, Allan West, Charlotte Søgaard Kristensen, Nicklas Severin Myrsell, Jette 

M. Sørensen 

Fraværende: Nitasha Katya,  

  

REFERAT 

1. Dagsorden – tilføjelser?  

Vaskemaskine – se eventuelt  

2. Opfølgning på sidste møde 26/11 2021 

• El-lader – de indhentede tilbud: Bestyrelsen har modtaget en mail om, at leverandøren af 

ladestander - har travlt, og først vil kunne komme herud i sommeren 2022. Forsalg på priser på 

ladestander tages med til generalforsamlingen. Samtidigt med at der opsættes nyt lys i 

kælderen, bliver der lavet forbindelse til el-tavle, som kan bruges som tilslutning til en eventuel 

ladestander.  

• Dørtelefoner: Vi henter et tilbud. Bestyrelsen forsøger at koordinere at trække kabler til både 

fiber og dørtelefonen på samme tid for at minimere omkostninger. Jens undersøger priser på 

dørtelefoner.  

• Vandskade i nr. 63 – Fællesforsikringen for ejerforeningen går ind og dækker, men selvrisikoen 

sendes videre til personen, der er kommet til at forårsage skaden.  

• Renovering af toilet i kælder. Maling og div. ophæng klares når butikkerne atter åbner. Allan 

sætter lampe op, så der igen er lys.  

3. Fibernet 

• Bestyrelsen har møde med Fibia 9. februar 2021, kl. 16.  

• Nicklas tager kontakt til YouSee omkring pris for fiber.  

4. Navneskilte til døre – se nye forslag vedhæftet mail 

Bestyrelsen går med forslaget om et navneskilt med etage nr. og dør. Helle køber ind dørskilte.  

 

5. Nyt om Renovering v/Allan 

• Økonomien: Der er taget kontakt til banker, men finansieringen er afhængig af tilskud og om 

andre blokke går sammen. Jens vil forsøge at tage fat i Realkredit Danmark.  

• Der efterlyses et møde med de andre blokke gennem FU.  

• Der er opsat tilstandsrapport gennem QR-kode fra Dropbox, så alle beboere kan få indblik i 

tilstandsrapporten for blokken.  

6. Vedligeholdelsesplan – opfølgning på næste opgave og hensættelser 

• Belysning i kælder: Belysning kommer på næste års budget. Der er taget kontakt om tilbud fra 

AURA, Rokkerdal og Rafn-el. Afventer stadig leverandørernes priser. Drøftes på næste 

bestyrelsesmøde.  
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• Hovedtavle og Styretavle: Leverandører vi have en tavle-bygger ud for at estimere prisen. Vi får 

først pris på belysning. Det forventes at priser på hoved- og styretavle først er afgivet til 

sommer.   

7. Husorden 

• Helle tilretter rettelser til husorden, så den kan godkendes på næste generalforsamling.  

• Der printes en fysisk kopi til vaskeriet, samt Charlotte laver QR-kode til pdf-version, så alle 

beboere får tilgang til at læse den.  

8. Nyt fra kasserer 

• Bestyrelsen orienteres omkring ejerforeningens økonomi.  

9. Nyt fra FU 

• FU hjemmeside skal moderniseres. Charlotte undersøger muligheder for hjemmesidedesign + 

priser.  

• Solceller på taget: FU har drøftet muligheden for at installere eller leje taget til solceller, som 

kan hjælpe med at medfinansiere taget og give billigere forsyning til ejendommen.  

• Energimærkning udløber i september 2021. FU indhenter tilbud.  

10. Indkommet post 

• Ingen henvendelser 

11. Forslag til Generalforsamling? 

• Forslag om, at generalforsamling bliver udendørs for at imødekomme covid-19 restriktioner. 

Forslag om generalforsamling i maj/juni måned. Indhold udsendes senest slutningen af april.  

• Indhold: Revideret husorden, kort orientering renovation, el-ladestandere, dørtelefoner, udskift 

af døre  

12. Eventuelt 

• Vaskemaskiner: Nicklas har kontaktet leverandører omkring serviceaftaler, men der er travlhed. 

Nicklas forsøger at kontakte igen.  

• Skift af døre: Bestyrelsen drøfter skift af døre. Der indhentes priser fra de andre blokke, som kan 

oplyses til ejerne på generalforsamlingen. Forslag om at ejerforeningen kan medfinansiere op til 

halvdelen.  

• Næste bestyrelsesmøde d. 13. april kl. 18:30 til 21:30 hos Charlotte eller alternativt på teams.  

• Dato for havedag drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

• Kommunikation til ejerforeningens beboere: Det foreslås at lægge dokumenter ind på 

https://minejendom.dk/ til dokumenter, som ikke skal være frit tilgængelige på hjemmesiden. 

Skal undersøges nærmere og besluttes, inden vi gør mere. 
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