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Bestyrelsesmøde 11. oktober 2022 klokken 19.15  

 
Deltagere: Bjørn, Mikkel og Anders, Jens og Gertrud 
Tirsdage 19.15 som nyt tidspunkt.  

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

25. oktober 2022  

1. november 

22. november 

6. december 

19. december  

3. januar 2023 

17. januar  

 

 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  
Dagsorden blev godkendt.  
 

2. Underskrifter.  
Ingen underskrifter 
 

3. 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 mangler fortsat at vende tilbage med udkast til ny 
kontrakt.  
 
 

4. Personsager 
Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). 3 punkter blev diskuteret. 
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5. Mulig låneomlægning 
Der er potentiale for at omlægge. Men der er også et spekulativt element. 
Der er møde på vej med både bank og Qwist. Vi drøfter det, men træffer ingen 
slutning. Bestyrelsen drøftede potentialet for låneomlægning og følger 
markedet tæt. Der blev drøftet muligheden for en lille omlægning, hvor man 
”kun” konverterer fx 50 mio og ikke den samlede sum. Anders og Bjørn følger 
situationen løbende og bestyrelsen inddrages, når/hvis det bliver principielt 
eller en beslutning rykker tættere på.  
 

6. Erhvervssager 
Lukket punkt. 3 sager blev diskuteret 
 
 

7. BYGGESAGER 
Betondækket 
Projektet har hidtil fulgt planen. Arbejdet er sat i gang.  

a. Der er løbende byggemøder.  
STATUS: Der skal etableres branddør.  
.  
 

b. Spørgsmål fra Qwist. Hvad skal vi gøre ved PJP og forsikring? 
Status: Vi afventer svar fra forsikring, men der er rammesat møde dd.  

 
c. Bestyrelsen skal beslutte, om foreningen vil bruge 650-700.000 på 

maling af gulvet i parkeringskælderen.  
Bestyrelsen godkendte efter nogen overvejelser, at der males gulv med 
numre mv. Kan tages over vedligeholdelsen næste år. 
 

d. Pris for garagerne. Vi skal drøfte, hvad prisen på garagerne skal 
sættes til. Vi endte efter en afsøgning af markedet med 1100 kroner for 
en ”lille” og 1250 for en stor om måneden. Folk udefra betaler moms 
oveni. Bestyrelsen vurderer, at garagernes beskaffenhed efter 
renovationen retfærdiggør stigningen.  
 

Gårdforskønnelsen 
Gårdforskønnelsen er gået i gang.  
 

8. ERHVERVENE 
Intet nyt 
 

9. Pulje til etablering af ladestandere i parkeringskælderen  
Intet nyt 

 
10. SALG 

2 salg 
 

11. Revisor  
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GI har dd. godkendt vores dokumentation, hvilket har stor betydning.  
 

12. Eventuelt 

 
 

 
 
 
 

 


