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

o Grundet den nuværende covid situation, er det usikkert hvorvidt foreningen 
vil være i stand til at afholde generalforsamling i foreningens faciliteter. 
Bestyrelsen afventer offentlige udmeldinger fra regeringen. Hvis der er nogle 
der har et alternativ til hvor foreningens medlemmer kan forsamles, så tag 
kontakt til bestyrelsen. Vi arbejder på at finde en løsning. 

o Bestyrelsen sigter efter at afholde ordinær generalforsamling d. 25 oktober kl 
17:00 i festlokalet. Sæt kryds i kalenderen. 

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. 
 

Formand: Jacob Foldager 
- Administration 

o Bestyrelsen afholder møde i uge 40 med deloitte, vedrørende 
regnsskabsafslutning. 

- Reparationer / Håndværkere 
o Porten til gård er i stykker, håndværker er rekvireret. 
o Der er foregået reperationer på vaskemaskiner og tørretumbler i det store 

vaskerum. 
 

Næstformand: Sally Bording 
- Salg Og Syn 

o Intet at bemærke 
 

Kasserer: Jacob Bâhr 
- Driftsregnskab 

o Intet at bemærke 
- Forsikring 

o Nyt forsikringstilbud hos topdanmark er indhentet. Bestyrelsen arbejder 
videre med sagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bestyrelsesmedlem: Oliver Alsted Nielsen 
 

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

kalenderen, mere info følger.  
o Grundet den nuværende covid situation aflyses vores efterårsarbejdsdag med 

efterfølgende forsamling d. 3. Oktober. Opgaver vil blive lagt op på facebook, 
som folk selvstændigt kan bidrage med.  

- Buus Anlægsgartneri a/s 
o Intet at bemærke 

- Modernisering  
o  

 
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: 22/10/2020 
 

 


