
Bestyrelsesmøde referat d. 03/10-2016. 

Til stede var: Christian, Bettina, Jakob, Morten (ref.), Jeppe, Marc og Connie 

 

1. Rådgivende ingeniører 

Tre tilbud fra rådgivende ingeniører om gennemgang af bebyggelsen, herunder tilstandsrapport, er 

modtaget. Det er ved afstemning blevet besluttet, at sige ja tak til tilbuddet fra LS Byggerådgivning. 

2. Fejlkonteringer/kassebeholdning 

Der er i regnskabet for 2015 konstateret en fejl, idet der siden foråret 2015 ikke har eksisteret en 

kassebeholdning. I regnskabet for 2015 står der anført en kassebeholdning på kr. 7948.43 Dette beløb 

afskrives i det igangværende regnskabsår. 

3. Årsoversigt 

En liste over faste bestyrelsesopgaver er ved at blive udarbejdet for at give overblik over de forskellige 

gøremål og for at lette overgangen for fremtidige bestyrelser. 

4. Hjemmeside 

Status på hjemmesiden blev gennemgået. Den ser ud til at være klar til brug. Et system oprettes, hvor 

REC og bestyrelsen kan fremsende nyhedsmails til interesserede beboerer. En procedure for tilladelse til 

renovering af lejligheder gøres tilgængelig på hjemmesiden. 

5. Havens tilstand 

En gartner har været hyret til at luge, beskære træer og diverse. Derudover planlægges det, at gartneren 

skal fælde de døde birketræer ud fra Grøndalsvej nr. 8. 

6. Varmeregnskab 

Varmeregnskabet fra Techem har inkluderet visse afvigelser. Bestyrelsen arbejder videre med at rette 

op på disse afvigelser. 

7. Legeplads 

Legepladsen efterses for sikkerhed d. 31/10. Derudover udarbejdes en procedure for oprydning. 

8. Forsikring 

På anbefaling af Willis er en forsikringsaftale med Gjensidige Forsikring blevet indgået. 

9. Vandskader 

Adskillige vandskaber i ejendommen har været observeret, som formodentlig skyldes forældede 

faldstammer og stigetrenge. 

 

 



10. Yousee 

Muligheden for at ændre eller opsige tv-kontrakt med Yousee blev drøftet. Emnet tages formodentlig op 

på næste generalforsamling. 

11. Graffiti 

Forslag til udbedring af graffiti ved Stockflethsvej nr. 39 blev diskuteret og godtaget. Derudover 

indhentes der tilbud på en serviceaftale for fjernelse af graffiti. 

 

Næste møde: onsdag d. 23-11 kl. 19. 


