
Ordinært bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 12. september - 2018 

Godkendelse af referat - Godkendt 
Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 
Punkter uden for almindelig dagsorden 

• Der skal laves faste og klare retningslinjer for moderniseringer og nedskrivelse heraf. 
Herunder specielt de overetager, der er lavet på tørlofterne. 

• Generalforsamling skal indkaldes. 
o  

 
Formand: Helle Daugaard Juul 

- Administration 
o Intet at bemærke 

- Have / Ejendomsservice / Trappevaske 
o Jacob fremskaffer aftalen med Buus. 

- Rotter 
o Der er observeret rotter i gården igen. Det er vigtigt, at containere ikke 

overfyldes og at alt affald er i lukkede plastposer.  
o Der er observeret et hul i muren ved Regenburgs Plads 1. Det undersøges om 

rotter er skyld i det. 
 

Næstformand: Mads Dyrmose 
- Referent 

o Intet at bemærke 
- Digitalisering 

o Intet at bemærke 
- Arbejdsdage 

o Sidste søndag i april og september 
▪ På Facebook som ”event”. Opslag skal op i opgangene. 

 
Kasserer: Sally Bording Pedersen 

- Regnskabsmøde med Deloitte 
o Årsregnskabet skal være klar til afsendelse d. 8. oktober. 

▪ Datoforslag for regnskabsmøde: Onsdag d. 26. september eller 3. 
oktober.  

- Driftsregnskab 
o Regninger fra eksterne service m.m. skal direkte til kassereren og ikke 

gennem andre bestyrelsesmedlemmer. 
- Budgetoplæg 

o Intet at bemærke 
- Opfølgning 

o Intet at bemærke 
 
Bestyrelsesmedlem: Jacob Foldager 



 
- Overdragelser 

o Ingen 
- Salg og syn 

o Ingen 
- Reparationer / Håndværkere 

o Vandskader i værkstedet er under udbedring. Forsikringen sender en 
taksator. 

o Vandskabe regenburgade 9, kld. er udbedret. 
o Hul i mur Regenburgs Plads 1 (rotter). 
o Vandskade ved Silkeborgvej 56 er udbedret. 

 
Bestyrelsesmedlem: Matti Søgaard 

- Fibia  
o Intet at bemærke 

- Værksted 
o Intet at bemærke  

- Cykelrum 
o Intet at bemærke 

- Vaskekælder (teknisk) 
o Lille vaskerum:  

▪ Intet at bemærke 
o Store vaskerum: 

▪ Intet at bemærke 
- Renovation 

o Pak jeres affald ind og overfyld ikke containerne. 
o Mads tager igen fat i Affald/Varme omkring opsigelse af storskraldsaffald. 

- Erhvervslejemål 
o Intet at bemærke. 

 
Eventuelt 
Generalforsamling søndag d. 27. Oktober, indkaldelse og regnskab sendes via mail. 
Regnskab i trykt form placeres i stort vaskerum – ca. 20 stk. 
 
Der blev holdt sommerfest, og vi takker Lone for den store indsats og for et brag af en fest. 
 
Næste møde: Onsdag d. 10. oktober -2018 
 
 
 
 


