
Konstituerende bestyrelsesmøde den 7. april 2016 kl. 19 
 
Deltagere:  
 
Jørgen Schielboe (JS) 
Flemming Hansen (FH) 
Inge Bryde (IB) 
Lene Bjørg Jensen (LBJ) 
Tue Poulsen (TP) 
Ingrid Sveistrup (IS) 
Lise Moth (LM) 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af referent 
2. Konstituering 
3. Bestyrelsesmøder (placering, form, faste punkter, om suppleanter kan deltage fast) 
4. Anvendelse af e-mail 
5. Status (drift, igangværende sager) 
6. Haster 
7. Erhverv - frisør  
8. Eventuelt 
 
 
Introduktion af alle medlemmer og suppleanter. 
 
1. Valg af referent  
 
Vedtaget, at LM tager referat.  
 
 
1. Konstituering 
 
Pladser, der kan besættes: Formand, næstformand, kasserer, sekretær. Den eneste, der skal vælges, 
er formand. 
 
TP trækker sig fra bestyrelsen, men vil gerne fortsætte som suppleant, hvis det er muligt - eventuelt 
for en periode. Ellers stiller TP sig ikke til rådighed. TP ville foretrække, at vi kørte uden formand i en 
periode. 
 
TP kontakter administrator og forhører sig om muligheden for at indvælge TP som suppleant gennem 
en kontorgeneralforsamling. Hvis dette besvares bekræftende, er der enighed i bestyrelsen om, at 
administrator kan iværksætte kontorgeneralforsamlingen umiddelbart herefter. 
 
Ikke vedtaget på generalforsamling, hvem der er 1. og 2. suppleant. Vedtaget på bestyrelsesmødet, at 
JS er 1. suppleant og LBJ er 2. suppleant. JS træder derfor ind i bestyrelsen i stedet for TP. 
 



JS vælges som formand med 3 mod 2 stemmer.  
 
Der er enighed om, at øvrige poster ikke besættes.  
 
 
1. Bestyrelsesmøder (placering, form, faste punkter, om suppleanter kan deltage fast) 
 
Enighed om, at alle beslutninger træffes på bestyrelsesmøder - ikke per e-mail, telefon m.v. 
 
I akutte tilfælde “fire øjnes politik”. Det skal fremgå skriftligt, at der har været 4 øjne på og alle 
medlemmer af bestyrelsen skal orienteres. 
 
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne i det omfang, de selv finder det relevant og nødvendigt.   
 
På bestyrelsesmøder træffes aftale om hvor og hvornår næste bestyrelsesmøde afholdes. 
 
Enighed om, at der skal være fast kadence for afholdelse af møder - helst én gang om måneden (dog 
afholdes ikke bestyrelsesmøder i juni-juli). 
 
 
1. Anvendelse af e-mail 
 
E-mail anvendes kun akut og anvendes primært til udveksling af materiale, herunder 
bestyrelsesmødereferater.  
 
 
1. Status (drift, igangværende sager) 
 
Gelændere i visse opgange 
I flere opgange er gelændere ved at slippe reposen. Skal udbedres hurtigst mulig. JS indhenter tilbud 
på udbedring, som vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.  
 
IB har indhentet tilbud på alternativ løsning, som kan sammenlignes. 
 
Retssagen 
Status er, at Varmecentralen har foreslået forlig, men vi afventer fortsat dokumentation for, at der er 
indgået aftale mellem Ejerforeningen og Varmecentralen. IB fremsender sagsakterne samt forligstilbud 
til LM med øvrige bestyrelsesmedlemmer cc. 
 
Runde med viecvært 
TP og IB tager runde med Kim og vurderer, hvilke mindre ting, der skal repareres og laver en liste. De 
forskellige punkter drøftes på næste bestyrelsesmøde. På senere bestyrelsesmøde drøftes Kims 
opgaver. 
 
Generel runde 
Bestyrelsen tager på et senere tidspunkt en runde i ejendommen og besigtiger. 
 



Rensning af aftrækskanaler 
Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
1. Haster 
 
Murværket ved Howitzvej nr. 41 
IB og TP indhenter pris på at få repareret hjørnet hos Mark, som kan ordne det med lift. Herefter 
vurderer Mark, hvad der ellers skal laves, og giver et tilbud på at få repareret hele murværket.  
 
Bestyrelsen er enig om, at beslutningen om reparation af hjørnet kan vedtages pr. e-mail, når Mark 
har afgivet tilbud på, hvad det vil koste at udbedre hjørnet. Beslutning om udbedring af murværket 
træffes på næste bestyrelsesmøde.  
 
IB kontakter forsikringen og forhører, om forsikringen dækker udbedringen. 
 
 
1. Erhverv - frisør  
 
IB kontakter Qvortrup og gør dem opmærksom på deres forpligtelser i forhold til den nye lejer. 
 
 
1. Eventuelt 
 
IB primær ansvarlig for hjemmesiden og LM supplerer. 
 
LM undersøger, om der kan oprettes e-mail til bestyrelsen fra andebakkegaarden.dk, som alle 
bestyrelsesmedlemmer kan tilgå. 
 
 
1. Næste bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 9. maj 2016 kl. 19.  
 
IB undersøger, om kælderrummet er ryddet eller kan ryddet inden mødet. Alternativt afholdes mødet 
hos IB (Ved Andebakken 10, st.th.)  
 
 
 
 
 
	  


