
Dagsorden bestyrelsesmøde d. 13. november 2018 kl. 18:30-21:00  
Deltagere: 

• Anders Frost Rudebeck (AFR) 
• Jørgen Skielboe (JS)  
• Kim Natour Svendsen, formand (KNS)  
• Nathalie Cederlund Søndergaard, suppleant (NCS) 
• Jan Aarup, suppleant (JA)  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering siden sidst 
- Fiberselskabet Waoo tilbyder at installere fibernet direkte til lejlighederne. Det vil give hurtigere net 

til beboerne og spare strøm for foreningen da der ikke skal være teknikrum i kælderen. Foreningen er 
bundet af nuværende internetaftale to år endnu, men forslaget kan være interessant når nuværende 
aftale udløber. Waoo inviteres til at præsentere mulighederne. 

3. Ændringer i bestyrelsen 
Søren Alkjærsig har trukket sig fra bestyrelsen da han fraflytter lejligheden. Suppleant Nathalie Cederlund 
Søndergaard indtræder i bestyrelsen. 
Bestyrelsen drøftede arbejdsformen for at blive mere effektiv. Fordele og ulemper ved samarbejde pr. e-mail 
mellem møderne blev diskuteret. Sager delegeres til medlemmer med ansvar for at præsentere klare løsningsforslag 
på næste møde. I hastesager kan bestyrelsen som hidtil træffe beslutninger pr. mail med efterfølgende bekræftelse 
på næste bestyrelsesmøde.       

4. Altaner  
Bestyrelsen drøftede tilbagemeldinger på høring blandt beboerne om nye eller renoverede altaner. Antallet af svar 
indikerer at forslaget ikke var kommet frem til alle. Det skyldes formentlig at forslaget er blevet omdelt og ikke 
udsendt pr. mail. For at sikre at alle er informeret og hørt i processen besluttede bestyrelsen også at udsende 
undersøgelsen pr. mail. 
Sagen genoptages på næste møde.  

5. Status økonomi 
Foreningen fungerer i øjeblikket uden kasserer hvilket ikke er holdbart i længden. Der er samtidig behov for at 
opdatere næste års budget, herunder justeringer som følge af at fællesbidrag sættes op ved årsskiftet.   
Økonomital ultimo oktober viser at året forventes at ende med et fint plus og at der er plads til yderligere 
vedligeholdelse i år. Det kan være mindre projekter som f.eks. bedre cykelparkering. Status er dog at der ikke er 
flere udgiftskrævende opgaver som skal sættes i gang i år.  
Bestyrelsen besluttede at der ikke gennemføres flere projekter i år. Det vil give mulighed for større aktiviteter næste 
forår f.eks. renovering af opgangene som er et stort ønske blandt mange beboere. Alternativt kan beløbet indgå i 
opsparingen til renoveringen af altaner, hvor udgifter først forventes i slutningen af 2019 og frem. 
Formanden kontakter i øvrigt SWE om proces og muligheder for at udarbejde et retvisende budget der kan 
præsenteres til endelig beslutning på næste generalforsamling. Bestyrelsen undersøger muligheder for renovering af 
opgangene næste forår. 

6. Øvrige punkter 

• Administration af foreningen – opfølgning næste møde 
• Revision af foreningens vedtægter – behandles næste møde 
• Anlægsprojekt – bedre cykelparkering – der er skitseret et mindre projekt som genovervejes næste forår i 

forbindelse med prioritering af årets budget.  

7. Kommende møder 
Næste møde holdes mandag den 10. december. 



8. Punkter til næste møde 
- Høring altaner 
- Vedtægter 
- Administration af foreningen 

9. Evt. 
Naboforeningen til østgården mod Howitzvej, som ifølge lejeaftale benytter vores port til afhentning af affald, er 
ved at bygget et stort skraldeskur tæt på skel. Bygningen må forventes at tage lys fra gården og måske genere udsyn 
fra stuelejligheder. Foreløbig er der ikke modtaget henvendelser fra beboere. Foreningen er ikke orienteret om 
byggesagen hverken fra forening eller myndigheder og afventer situationen. 


