
Ordinært bestyrelsesmøde 
19. august 2020 

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

o Valuarvurdering er indhentet, bestyrelsen fremsætter at beregningsmetode 
for andele ændres fra offentlig til valuarvurderet metode, til afstemning ved 
foreningens generalforsamling 2020. Prisstigning pr andel forventes at være i 
omegnen af 80.000-100.000,- DKK. 

o Vandskade på badeværelse hos friis cykler, håndværkere udbedrer skader og 
bestyrelsen er i fortsat korrespondance med forsikring og lejer. 

o Vi har modtaget flere kommentarer vedrørende støjende motorcykler, 
bestyrelsen opfordrer motorcyklister til at reducere og begrænse støj mest 
muligt, evt start og stop skal foregå udenfor gårdens porte. 

o Bestyrelsen afholder ordinær generalforsamling d. 25 oktober kl 17:00 i 
festlokalet. Sæt kryds i kalenderen. 
 
 

Formand: Jacob Foldager 
- Administration 

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

- Reparationer / Håndværkere 
o Maling og oliering af døre er udført. 
o Dørtelefon på silkeborgvej 66 ude af drift, håndværker er rekvireret. 

 
Næstformand: Sally Bording 

- Salg Og Syn 
o Intet at bemærke 

 
Kasserer: Jacob Bâhr 

- Driftsregnskab 
o Intet at bemærke 

- Forsikring 
o Intet at bemærke 

- Opfølgning 
o Intet at bemærke 

 
 

Bestyrelsesmedlem: Oliver Alsted Nielsen 
 

- Arbejdsdage 
o Efterårs-arbejdsdag afholdes lørdag d. 3 oktober 2020, sæt kryds i 

kalenderen, mere info følger. 



 
- Buus Anlægsgartneri a/s 

o Intet at bemærke 
- Modernisering  

o Silkeborgvej 68 2.tv har fået lov at skifte tagvinduer, andelshaver afholder 
selv omkostninger.  

 
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 Vaskemaskiner serviceret. 

- Erhvervslejemål 
o Intet at bemærke. 

- Dalbøge Ejendomme 
o Intet at bemærke 

- Referent 
o Intet at bemærke 

 
Evt. 
 
Næste møde: 23/09/2020 
 

 


