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Bestyrelsesmøde 21. juni 2022 klokken 19.15  

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

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

9. august – møde efter sommerferien.  

 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden.  
Dagsorden blev godkendt  
 

2. Underskrifter.  
Ingen dokumenter til underskrift.  
 

3. GENERALFORSAMLING XGF opsamling 
Bestyrelsen glædede sig over en god XGF.  
 
Status: Referat er lagt på hjemmesiden.  
 
STATUS:  
GF 2023: onsdag 26. april 
 

4. Nordea 
Alt er omlagt.  
 

5. Hjemmeside 
Bestyrelsen allokerede en ramme på max 25.000 for en ny hjemmeside. Der 
holdes møde med en andelshaver om gennemgang af siden og fremtidig 
vedligeholdelse.  

 
Status: Bjørn har midlertidigt justeret den nuværende side. Opgaven parkeres 
til efter sommerferien.  
 

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.  
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7. INTERNETTET 
Wizer og Fiberby. 
Status: Der har været dialog med Fiberby om overtagelsestidspunkt. Bliver i 
løbet af august. Derfor skal kontrakten med Wizer opsiges. Der tilstræbes en 
model, hvor de to firmaer aftaler praktik imellem sig.  
Der har også været endnu et giga nedbrud. Kender ikke årsagen, men der var 
massiv dialog med Wizer.  
 

8. Personsager 
Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). Der er 3 igangværende sager. 

 
9. Erhvervssager 

Lukket punkt. Der er 3 igangværende sager 
 

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

a. Arbejdet i garagen afventer. 
STATUS: Byggemøde vedr. garager i morgen.  
 

b. Spørgsmål fra Qwist. Hvad skal vi gøre ved PJP og forsikring? 
Bestyrelsen besluttede, at Qwist går videre med at motivere PJP til at 
fremsende til forsikring ud fra en sagsfremstilling fra Qwist.  
 
Status: Der er sendt mail til Qwist om at sætte i gang. Afventer tilbagemelding.   
   
 

c. INFORMATION 
Foreløbig tidsplan for gårdprojektet afventer. Når det er klar mødes 
Bjørn med Hannelore/David. Der købes fire midlertidige borde.  

 
 

11. ERHVERVENE 
Intet nyt 
 

12. Pulje til etablering af ladestandere i parkeringskælderen  
Vi har fået et tilskud på 74.000 til lade standere efter ansøgning. 
STATUS: Foreningen har fremsendt dokumentation for mandat for beslutning, 
og har nu modtaget bekræftelse på, at pengene er bevilget. HURRA! 
 

13. Lukket punkt 
 

14. Lukket punkt 
 

15. SALG 
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2 salg i gang. 

Der er udsendt ventelistebreve.  

16. Eventuelt 
 
 

 


