
  

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 16. maj 2017 

1. Konstituering af bestyrelsen  

a. Formand Helle Juul  

i. Administrator  

1. Nadja er kommet i gang som vores nye administrator.  

ii. Håndværkere  

1. Der kommer nye døre som er vejrbestandig, ligner de andre døre, har 

vindue og  riste for udluftning, disse skal fungere som erstatning for 

gitterdørene.  

2. Murer vil gennemgå vores løse riste ved de forskellige kælder indgange og 

give en holdbar løsning.  

iii. Rengøring 

b. Næstformand Peter Kiholm  

i. Overdragelser, synsmand og moderniseringer af lejligheder  

1. Regenburgsgade 9, 1.tv, overdragelse til 100% 

2. Silkeborgvej nr. 60, st.th overdragelse til 100%.  

ii. Nøgler  

c. Kasserer Tue Sørensen  

i. Arbejdsdag og sommerfest 

1. Arbejdsdagen gik rigtig godt, og alle opgaver blev gennemført. Tak for 

opbakning til alle.  

ii. Sommerfest planlægning er igangsat.  

iii. Driftsregnskab, budgetoplæg og opfølgning  

d. Referent Matti Søgaard 

i. Vaskemaskine rum og produkter  

ii. Bindeled til vicevært  

iii. Renovation og storskrald  

1. Stadig vigtigt at folk fordeler deres skrald i containerne, da de åbne 

container tiltrække rotter i gården. Hvis en container ikke kan lukkes pga. 

af for meget skrald, smid derfor dit skrald i næste containeren.  

iv. Digitalisering  

1. Fibernet og tv fra Fibia, deres tilbud er hermed blevet accepteret af vores 

andelsforening med det godkendte antal tilmeldinger. Det er stadig muligt 

at tilmelde sig på vores oprettet hjemmeside www.fibia.dk/solgaarden 

derefter vil det være muligt at tilmelde sig ved deres kundeservice.  

e. Bestyrelsesmedlem Anders Krogh  

i. Værksted og cykelrum  

1. Ved fremtidig brug af værksted følger man det opsatte reglement så alle 

kan få samme nytte af værkstedet.  

ii. Graffiti  

iii. Rotter  

1. Vi er forholdsvis sikre på at vores problem med rotterne er overstået. Dog 

opfordrer vi selvfølgelig at alle stadig lukker deres skraldeposer og sørge 

for at fordele deres affald.  

2. Derudover hvis der observeres rotter igen, henvend jer til bestyrelsen.  

http://www.fibia.dk/solgaarden


  
iv. Erhvervslejemål  

Dato for næste bestyrelsesmøde vil være 16 maj 2017.  

 

   
 
 
Helle Juul               Peter Kiholm                 Anders Krogh                 Matti Søgaard  Tue Sørensen  
Formand                Næstformand               Bestyrelsesmedlem       Bestyrelsesmedlem         Bestyrelsesmedlem  
 


