
Ordinært bestyrelsesmøde 
1. juli 2020 

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

o Vandskade i regenburgsgade 7th, er udbedret og afholdt af forsikringen. 
o Valuarvurdering er indhentet, bestyrelsen fremsætter at beregningsmetode 

for andele ændres fra offentlig til valuarvurderet metode, til afstemning ved 
foreningens generalforsamling 2020.  

o Vand og varme er aflæst af techem hos størstedelen af andelene i 
foreningen. De manglende andele har fået seddel med ny dato i postkasser. 
 
 

Formand: Jacob Foldager 
- Administration 

o Bestyrelsen er begyndt at forberede regnskabsafslutning i sammenspil med 
deloitte. 

- Reparationer / Håndværkere 
o Maling og oliering af døre udføres uge 33. 
o Bestyrelsen er fortsat i korrespondance med cykelsmed på regenburgsplads 

1, vedrørende vandskade i kælder. 
 

Næstformand: Sally Bording 
- Salg Og Syn 

o Silkeborgvej 58, st th – solgt til 100% 
o Regenburgsgade 5, st tv – solgt til 100% 

 
Kasserer: Jacob Bâhr 

- Driftsregnskab 
o Intet at bemærke 

- Forsikring 
o Intet at bemærke 

- Opfølgning 
o Intet at bemærke 

 
 

Bestyrelsesmedlem: Oliver Alsted Nielsen 
 

- Arbejdsdage 
o Foreningen afholder arbejdsdag d. 4. Juli, fra kl 10-13. Senere på dagen 

afholdes der en sommerfest, med fællesspisning, en af arbejdsopgaverne på 
dagen bliver at få handlet kød til grillen samt salater. Tilmelding sker på 
dagen. 



Arbejdsdags-deltagere deltager gratis, for øvrige koster tilmelding 100kr 
(mobilepay). 

- Buus Anlægsgartneri a/s 
o Intet at bemærke 

- Modernisering  
o Intet at bemærke 

 
Bestyrelsesmedlem: Lasse Pedersen 

- Værksted 
o Af og til utætheder, pas på med opbevaring af egne sager. Bestyrelsen kigger 

efter løsning på problemet. 
- Cykelværksted 

o Under opførsel i regenburgsplads 3. Værktøj og udstyr til fri afbenyttelse af 
andelshavere. Husk at ryd op efter jer selv. 

- Vaskekældre (teknisk) 
o Intet at bemærke. 

- Erhvervslejemål 
o Intet at bemærke. 

- Dalbøge Ejendomme 
o Intet at bemærke 

- Referent 
o Intet at bemærke 

 
Evt. 
 
Næste møde: 19/08/2020 
 

 


