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

o Udbedring af vandskade i regenburgsgade 7th, arbejdet fortsættes. 
o Nyt Bordfodbold-bord til fælles aktivitetsrum er indkøbt. 
o Der indhentes valuarvurdering fra statsautoriseret valuar inden 1. Juli, 

arbejdet er sat igang. 
o Tirsdag d. 16/6 aflæses vand og varme, se opslag på opgangsdøre.  

Hvis ikke man har mulighed for at være hjemme, kan en nøgle MED 
tilhørende adresse afleveres i silkeborgvej 66, st th’s postkasse tilhørende 
bestyrelsesmedlem Oliver Nielsen, SENEST d. 14/6 kl 22. 
 
 

Formand: Jacob Foldager 
- Administration 

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

- Reparationer / Håndværkere 
o Bestyrelse igangsætter maling og oliering af opgangsdøre. 
o Vandskade i kælder mellemgang i regenburgsplads 1, grundet en afmonteret 

vandlås samt løbende vandhane. Dette betragtes hærværk/bevist handling. 
Så sørg for at låse opgangsdøre så udefrakommende ikke har adgang.  

o Der har været låsesmede på regenburgsgade 5, og regenburgsplads 5, og 
ordne døre. 

o Der er rekvireret elektriker til dørtelefon og anlæg silkeborgvej 60. 
 

Næstformand: Sally Bording 
- Salg Og Syn 

o Regenburgsgade 11, 1 th – solgt til 100% 
o Silkeborgvej 62, st th – 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: 10/06/2020 
 

 


