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Bestyrelsesmøde 2. maj 2022   

 

Deltagere: Bjørn, Gertrud, Jens, Mikkel og Anders 

Tirsdage 19.15 som nyt tidspunkt.  

Kommende bestyrelsesmøder: 

17. maj 

7. juni  

21. juni.  

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt  

 

2. Velkommen til Anders – herunder mødetidspunkter.  

Anders fortalte om status på overlevering. Bestyrelsen glædede sig over det 

kompetente nye medlem af bestyrelsen.   

 

3. Underskrifter.  

Konstitueringsdokument underskrevet 

 

4. GENERALFORSAMLING  

Onsdag den 27. april kl. 19.00 i Den Norske Kirke 

Bestyrelsen glædede sig over den gode stemning og den gode GF.  

 

Beskrivelse af foreningens nye lånesammensætning blev gennemgået og 

tilføjet få rettelser. 

 

STATUS:  

GF 2023: onsdag 26. april 
 

5. Nordea 

Omlægning af swap til lån er i gang og næsten færdig. 

 

6. DEAS Erhverv. 

Målet er at skabe mere sammenhæng mellem normal administration og 

erhverv, så bestyrelsen ikke skal ind over daglig drift på erhverv. 

STATUS: DEAS vender tilbage med et revideret kontraktoplæg.  

 

7. INTERNETTET 

Wizer og Fiberby. 

STATUS WIZER: Svar er sendt til Wizer. 
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STATUS FIBERBY: Fiberby har meldt tilbage, at processen er i gang. 

Dialogen fortsætter – også mellem Fiberby og Wizer.   

 

8. Personsager 

9. Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). Der er 1 igangværende sag. 
 

10. BYGGESAGER 
Betondækket 
Projektet har hidtil fulgt planen.  

a. Arbejdet i garagen afventer. 
STATUS: Ny plan fra PJP blev godkendt af bestyrelsen.  
OBS. Mødet med ABC er ikke afholdt.  
 

b. INFORMATION 
Foreløbig tidsplan for gårdprojektet. 
Det er ved at blive undersøgt, om foreningen kan købe nogle borde til 
gården, som skal kunne fungere både i mellemperioden frem til endelig 
ibrugtagning og måske skal kunne indgå i det færdige projekt. Anders 
har kontakten.   
 
STATUS: Planen fra Anne Galmar og gårdudvalget skal koordineres 
med forstærkningsprojektet. Og desuden byggetilladelsen. 
INFORMATION til beboerne skal forberedes.  

 
11. Pulje til etablering af ladestandere i parkeringskælderen  

Vi har fået et tilskud på 74.000 til lade standere efter ansøgning. 

STATUS: Pengene skal bruges i 2022.  

 

12. SALG 

 

Der er 1 igangværende salgssag. 

13. Eventuelt 

 


