
 

 Andelsboligforeningen Solgården  

15. september 2022 

Referat: ordinært bestyrelsesmøde 
 
SENESTE REFERAT: GODKENDT  
DAGSORDEN: GODKENDT  

 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ:  

• ARBEJDSDAG D. 30/10 KL. 11.00 

• GENERALFORSAMLING D. 30/10 KL. 17.00 

 

Punkter uden for dagsorden 

 

Steffen Jørgensen, formand  

Administration  

Digitale medier  

Venteliste  

 

Nadia Tvermoes 

Salg og syn 

 

Lise Hommelgaard, kasserer og næstformand 

Driftsregnskab  

Forsikring  

Modernisering  

Referent  

 

Johan Wiehrauch  

Værksted  

Cykelværksted  

Vaskekældre 

Erhvervslejemål  

• Regenburgs Plads 1, kælderen. Erhvervslokale til leje 

• Silkeborgvej 62, stuen. Erhvervslokale til leje  

 

Peter With Nielsen  

Arbejdsdage  

• Arbejdsdag d. 30/10. Har man forslag til ting der skal gøres på arbejdsdagen, 

kan man kontakte Peter. 

Haven  

Reparationer og håndværkere  

• Fjernvarme  

o Bestyrelsen har fået besked fra Kredsløb (fjernvarme) om at vores 

returvarme har for høj temperatur. For høj returvarme udløser ekstra 

opkrævning til andelsforeningen fra Kredsløb (fjernvarmeselskabet). 

Denne skal vi alle sammen være med til at betale  
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o Der er tilkaldt tekniker der opfordrer til at man som andelshaver skal 

være opmærksom på  

▪ ikke at skrue for højt op for varmen på termostaterne (4-5).  

▪ At man ikke har én radiator på lavt blus i ét rum og højt blus i et 

andet rum.  

▪ At man kan mærke på røret der fører ud af radiatoren og 

mærke om det er varmt – er røret varmt er der skruet for højt op  

Rengøring af opgange 

• Rengøringsfirma har ophængt sedler i opgange hvorpå det noteres hvornår 

der er gjort rent 

 

Andet  

• Vi opfordrer til at man lukker for døre til fællesområder for at undgå 

indbrud/skadedyr/ekstremt varmeforbrug.  

• Vær opmærksom på at lukke døre og vinduer i fællesområder/opgange for 

at spare energi 

• Vi opfordrer til at man for at spare på vores fælles elregning, benytter 

tørrerum frem for tørretumbler når det er muligt  

• Vi opfordrer til at man fylder vaskemaskiner når man vasker for at spare på 

vores fælles elregning.  

 

NÆSTE MØDE BESTYRELSESMØDE:  17/11/2022 

 


