
Bestyrelsesmøde 3. december 2018 

Til stede: Bjørn, Christina, Gertrud, Jakob og Vagn 

 
Næste bestyrelsesmøde: 
MANDAG den 17. december 

D A G S O R D E N 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
Afbud fra Christina til næste møde grundet uopsættelige gøremål.  
 

2. Underskrifter mv. 
Ingen sager til underskrift. 

 

3. Strategidag  
OPGAVELISTE rundsendt af Christina.  
Plan: Gennemgås første møde efter nytår.  
 

1. Nyhedsbrev 
STATUS: Omdeles ifbm. næste bestyrelsesmøde.  
 

2. Byggesager 
- Nøglesystemet omlægges og udvides. 
STATUS: Forberedelse i gang. 
 
- Vaskemaskiner klar til udskiftning. 
STATUS: Planlægning af info og praktisk overgang.  
Møde med leverandøren snart til opstart primo 2018.  
 
- Affaldshåndtering mv 
STATUS: Rambøll-vurdering bestilt 
Dialog i gang.  
 

3. Persondataforordning 
STATUS: Opfølgning på ABF-kursus. 
Sammenhængende snak i det nye år om mailadresser. AB Haabet har 
heldigvis en databehandleraftale og en politik for brug og opbevaring af data. 
Praksis på området følges nøje. 
 

4. Nordea  
1) Låneomlægning 
Det lille lån på 10 mio omlægges 28. december (hvor vi også kender kursen). 
STATUS: Tekst er lagt på hjemmeside og FB.  
 
2) Yderligere omlægning 
STATUS: Resultatet af mødet med Nordea 3. december er, at der er  



mulighed for omlægning af lånet på 103 mio.  
Principperne for omlægningen af lånet gennemgået og drøftet.  
Enighed om, at Bjørn tirsdag kontakter Nordea mhp. at lånet omlægges. 
Omlægningen forventes at give en årlig besparelse på omkring 380.000 kr.  
Endvidere planlægges det, at lånet på 154 mio starter afdrag ved udløb 
(formentlig et 30- årigt annuitetslån), hvorved sikres en blødere overgang til 
afdrag.  
 

5. Arbejdsweekender 2019 
STATSUS: Planlægning er i gang.   
 

6. ERHVERVSLEJEMÅLENE 
Erhvervsstrategi.  
STATUS: Overvejelserne er i gang i samarbejde med valuar.  
 

7. PERSONSAGER, KLAGER MV 
Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). Der er 5 igangværende sager 
 

8. SALG  
Gertrud gennemgik de aktuelle salgssager. 
 

9. Eventuelt 


