
Bestyrelsesmøde 11.06.2019 kl. 18:30-20:45 

Tilstede:  

• Anders Rudebeck (AR)  
• Jan Aarup (JA) 
• Julie Sheard (JS) 
• Søren Jespersgaard (SJ) 
• Raymond van Wonterghem (RW) [Skype] 

Referent: Julie Koch Sheard 

1. Orientering siden sidst 

Opsummering af netop afholdte generalforsamling: Referat af generalforsamlingen sendt til kommentering 
fra Newsec efter kraftig kritik fra bestyrelsen. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvilket 
skulle gøres indenfor 14 dage. Endelig dagsorden skal være tilgængelig for alle 8 dage før afholdelse. Alt 
deles fremover i Bestyrelsen før det sendes ud. Problemer i Østgården med lukket internet og forkerte 
oplysninger til regninger. Det er ordnet. Der er blevet spurgt om skærpning af regler for cykler i gårdene. 
Bestyrelsen tænker over mulige løsninger. 

Præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Godkendt pr. mail af den tidligere bestyrelse. Lægges op på hjemmesiden når Anders har tid.  

3. Introduktion til bestyrelsens arbejde 

Gennemgang ved AR:  

• Nøglebrik fås og skal kodes hos Kim. 
• Alle har fået tildelt mailadresser pga. GDPR lovgivning. Kommunikation foregår hovedsageligt over 

andebakkegaarden mails.  
• Godkendelse af fakturaer. Tidligere kun en godkender fra Bestyrelsen. Vicevært Kim er første 

godkender. Ideelt set skal der være to godkendere fra Bestyrelsen. Besluttes at kommende kasserer bliver 
tilføjet som godkender. Netejendom – info modtages fra Newsec.   

• Sidste nyt og nyhedsbrev. Efter behov.  
• Besvarelse af henvendelser fra beboer. En enkelt person svarer, men cc’er alle ved at cc 

info@andebakkegaarden.dk. Der er ryddet op i mailboksen så ingen ud over den nuværende bestyrelse 
modtager mails.  

• Mødefrekvens: 1 gange hver 6-8 uge. 

4. Konstituering 

• Formand: Anders 
• Næstformand: Raymond 
• Kasserer: Søren 
• Bestyrelsesmedlemmer: Julie og Jan 



Konstitueret ved fredsvalg. 

5. Datoer for kommende bestyrelsesmøder  

• Aftale samtlige datoer for det kommende år for at undgå kalender konflikter. 

Hver anden måned. Altid kl. 18.30 

Tirsdag 13. august 
Onsdag 4. september 
Ekstraordinær generalforsamling 12. september 
Torsdag 10. oktober 
Fredag 6. december 
Onsdag 5. februar  
Torsdag 2. april 
Generalforsamling i maj 

6. Ny revisor  

Bestyrelsen har fået mandat til at kunne indgå ny aftale om revision. Newsec har stillet med to forslag, 
der er indsat nederst i dagsordenen. 

Hvad er grunden til prisforskellen? Søren spørg administrator om hvad deres neutrale holdning til de to 
forslag er.  

7.  Altan renovering 

• Indhente lånetilbud 
• Rådgivningsaftale fra Falkon 
• Juridisk bistand? 

Søren og Raymond indhenter lånetilbud. Vigtigt at vurdere om det skal være fælleslån eller lån pr. 
lejlighed. Ca. 6 millioner. 

Der blev diskuteret om vi skulle indhente tilbud fra andre end Falkon, evt. Newsec. Falkon kender 
allerede altanerne og har et godt ry. Det blev aftalt at beholde Falkon. 

Der var enighed om at juridisk bistand er en god ide. Jan, Raymond og Søren indhenter ca. tre tilbud.    

8. Maling af opgange 

AR foreslår at der rådføres med en arkitekt/designer/el.lign. for at finde den rette løsning på farvevalg. 
Dernæst skal der også indgås aftale med malerfirma. Selve udførelsen forventes først opstartet ultimo 
2019, så der er heldigvis god tid. 

Indhent tilbud fra arkitekt/designer. Hoverby har givet tilbud. Anders fremsender materialet. Søren 
foreslår der bruges ralfarver, internationalt standardiserede farver. Der skal tages stilling til om malingen 
også skal inkludere døre. Søren og Anders begynder at kigge på tilbud fra arkitekt og designfirmaer.   

 

 



9. Trappegelændere 

Der mangler at blive udført arbejde i 7 opgange. Prisen er ca. 20.000kr ex. moms per opgang (afhænger 
af deres stand), og de kan alle sammen gennemføres i 2019 såfremt bestyrelsen ønsker dette. Tidligere er 
der blevet udført for ~70.000kr per år. 

Julie undersøger med Kim hvilke opgange der mangler og melder tilbage til bestyrelsen.  

10. Evt.  

• Newsec har brug en fuldmagt for at kunne behandle tinglysninger. AR medbringer dokument til 
underskrift. 
Alle fysisk tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev.  

• Fibernet til ejendommen – noget bestyrelsen ønsker at arbejde på? 
Bestyrelsen vurderer at dette kan vente. 

• Det blev foreslået at bestyrelsen undersøger mulig opdatering af hjemmeside, intranet og 

dokumentlagring  

• Det ser ud som om at mølbehandlingen bliver betalt af dødsboet.  

• Julie beder Kim opsætte sedler om duebekæmpelse på vegne af bestyrelsen 

 

 


