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Bestyrelsesmøde 15. december 2021.   

 

Deltagere: Bjørn, Gertrud, Jens og Vagn 

Afbud fra Mikkel. 

Kommende bestyrelsesmøder:   

3. januar 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Underskrifter 

Da mødet var virtuelt, blev der aftalt fysisk underskrift torsdag. 

 

3. Vedligeholdelsesplan 2022 

Er udarbejdet og forelagt for byggegruppen. Den tegner et niveau – og 

bestyrelsen godkendte at planen lægges på hjemmesiden. Den kan løbende 

justeres og tilpasses ud fra behov, økonomi mv. 

  

4. Økonomi 

a. Mødet torsdag den 13. januar 2022 aflyses pga corona-restriktioner. 

 

b. Der er aftalt med Valuar om besigtigelse den 18. januar. 

 

5. ERHVERVSLEJEMÅLENE 

En erhvervslejer har fået en påtale og en ekstra regning for at efterlade 

skrammel udenfor.  

 

Dørindsparkning hos Tender. 

 

6. PERSONSAGER 

Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 

om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 

klagesager). Der er 2 igangværende sager. 

 

7. DEAS  

a. Møde med administrator skal aftales.  

 

b. DEAS erhverv. 

Vi har modtaget et udspil om erhvervsaftale. Vi har bedt om et møde, 

hvor både DEAS normal og DEAS erhverv er med, så vi kan få en 

samlet og dækkende aftale.  
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8. BYGGESAGER 
Betondækket 
Projektet skrider fortsat frem efter planen.  

a. STATUS: Planlægning af installation af el-ladere i gang.  
Betonudbedringen er afsluttet. 
Arbejdet fortsætter i garagen. 
Det betyder, at forskønnelsesprojektet så småt igangsættes, så der 
opnås synergi mellem hhv. udbedringen og forskønnelsesprojektet.   
 
Går godt med dæklaget i gården.  
Affald flyttes i gården.  
Storskrald flyttes ned på P pladsen tæt på Barchu.  
 

b. INFORMATION 
 

- Foreløbig tidsplan for gårdprojektet 
STATUS: Afventer plan fra landskabsarkitekten VEGA og 
gårdudvalget. 
 

 
9. Mulig pulje til etablering af ladestandere i parkeringskælderen 

STATUS: Foreningen har fået et tilskud på 74.000 til etablering af 

ladestandere i 2022.  

 

10. Forhaverne er registreret som vejareal, der ikke er ibrugtaget som vej 

Igangværende dialog med myndighederne om brug af arealet.   

 

11. SALG 

Gertrud gennemgik de igangværende 3 sager. 

 

12. Eventuelt 

 


