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Generalforsamling + bestyrelsesmøde den 9. december 2009 kl. 19.00 i fælleshuset  
 

Deltagere 

Inviterede Jacob Mortensen (JM), Göran Antilla (GA), Michael Carlsen (MC), 
Susanne Møldrup (SM), Jesper Bakka (JB), Mads Lisberg (ML), Lars 
Holst (LH) 

  
  
Dirigent Jacob Mortensen (JM) 
Referent  
  
Afbud  

 

Dagsorden 

Nr Emne 
1 Referat og næste møde 

• Referat af bestyrelsesmøde 
• Næste møde(r) 

   
2 Bestyrelsen 

• Formandspost 
 

3 J.K. Ejendomsservice 
• Opfølgning på JK – herunder beredskab for snerydning/saltning  

 
4 Økonomi 

• Status på økonomi fra ATZ 
• Hvor meget er der præcis brugt på advokatbistand vedr. nr. 62 
• Fuldmagter til foreningens konti i banken 
• Restancer 
 

5 Beboerhenvendelser (se mail for yderligere beskrivelse) 
• Bænke ved torvet ud for nr. 65 er i meget dårlig stand (udskudt til forår) 
• Lysproblem i stræde mellem blok 5 og 7( Steen Hansen nr. 73) 
• Vandslange ved fælleshus er hullet (Anne Marie Wilhjelm). 
• Kørsel med gaffeltruck med brændetårne i stræder (Susanne Møldrup)  
 

6 Større vedligeholdelsesarbejder 
• Klinkearbejder – status ved Göran 
 

7 Grønne områder / fællesarealer 
• Status på reparationsarbejde og videre planlægning 
• Termografering af stræder mv. for varmetab 
• Træer på trekanten mod smedebakken skyder rødder op gennem 

klinkebelægning 
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Nr Emne 
8 Affaldspladsen 

• Stillingstagen til tilbud om vedligeholdelse 
 

9 Om- og tilbygningssager 
• Åtoften 62 – ny situation efter kommunalvalg. Giver det basis for ny offensiv 

inden Naturklageankenævnets afgørelse. 
 

10 Fælleshus 
• Kontakt til fælleshusgruppen. De har ønsker – Lotte Steen tager kontakt, når de 

er klar til udmelding. 
 

11 Varme 
• Varmeregnskab. Beboere har spurgt til varmeregnskab. Hvorfor er der ikke 

afregnet endnu? (afregning må tilstræbes inden årsskiftet) 
 

12 Vedtægtsgruppen 
• (ingen sager) 
 

13 Antennegruppen 
• Problemer med de digitale kanaler 

 
14 Hjemmeside 

• Bevilling af vin som præmie (web-gruppens konkurrence) 
• Køb af bredbåndsarrangement 
 

15 Eventuelt 
• Nye indbrud i biler? (kontakt til Johan) 
• Køb a projektor (som udstyr i fælleshuset)  
• Nye oversigtstavler (se vedlagte tilbud – alternativt, forenklet tilbud medtages til 

mødet 
• Skorsten 
        

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 9-12-2009   

Skrevet af Lars Holst 
21-12-09 

 

Fremmødte: Jacob Mortensen (JM), Göran Antilla (GA), Michael Carlsen (MC), Jesper Bakka (JB), 
Mads Lisberg (ML), Lars Holst (LH).  Afbud: Susanne Møldrup (SM) 

ad 1. Kommentarer til referat af sidste møde –  ingen. 
Næste møde: 25.01.2010 kl. 19:00 

ad 2. Bestyrelsen 

• Formandspost, Jacob M. Varetager posten midlertidigt 
ad 3. Jacob M. Ringer JK op ved udsigt til frostproblemer og problemer med udførelsen af 

 rydningspligten. 
ad 4.  
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• ATZ: Fremover skal vi have et ½ årl.?  møde med ATZ om status på økonomien 

• Forbrug til advokatbistand vedr. nr. 62 indtil nu ca. 58000 kr. 

• Fuldmagter til foreningens konti i banken: ATZ, formand og kasserer. 

• Restancer: Ingen pt. ? 
ad 5.  

• Bænke ved torvet udfor nr. 65, - udskiftning udsættes til forår 2010 

• Lampe mangler  udfor nr. 73, og lampe ved blok 8 skal rep. / udskiftes.  
Opgaven sendes til om-og tilbygningsgruppen. 

• Vandslange ved fælleshus er hullet. JK bliver bedt om at rep./anskaffe en ny. 

• Køresl i stræder: Jacob M. laver et oplysende dokument herom. 
ad 6. Klinkearbejder revurderes til januar 2010 
ad 7.  

• Reparationer: Planke over dør i fælleshus rep./ udskiftes 

• Termografering af stræder: Lars H. aftaler demo, og undersøger priser. 

• Vedr. Rødder i klinkebelægninger aftales løsninger ved mødet d. 21. januar 2010 
ad 8. Tilbud om vedligeholdelse af affaldpladsen accepteres. 
ad 9. Den nye situation efter kommunevalget giver måske basis for ny offensiv i sag mod nr. 62. 
ad 10. Lotte Steen tager kontakt til bestyrelsen, når de har en ønskeliste klar. 
ad 11. Det forsinkede varmeregnskab kommer nu i uge 50. 
ad 12. Vedtægtsgruppen: Ingen nye sager. 
ad 13. Problemerne med modtagelse af DR HD, og andre HD kanaler fra YouSee undersøges af 

 Martin. 
ad 14. Hjemmesidegruppen: Der blev bevilget en vinpræmie til Jule-Nytårsquizzen og køb af WiFi 

 punkt til fælleshuset 
ad 15. Eventuelt 

• Nye indbrud i biler rapporteres til Johan, - til nu ingen nye  

• Der bliver ikke anskaffet en projektor til fælleshuset, da de fleste af bestyrelsesmedlemmerne 
mente at kunne låne sig frem til møderne. 

• Det ved- /fremlagte tilbud  på oversigtstavler blev diskuteret. Der var enighed om, at videre 
behandling måtte implicere involvering af arkitekter, evt. blandt vores egne beboere. 

• Jesper B. Fremsatte forslag om evt. lånefinanciering af udskiftningen af vores klinkebelægning, 
så det kunne ske i et (langt) hurtigere forløb.  

Slut. 

 


